JUGOSLOVENSKO

ASTRONOMSKO

DRU~TVO

BEOGRAD

Vl. 1940.
CENA
6 DIN.

SА D А

ZА Ј

.Ј Fr

Popularnj de

f An~tajn AIЬert: Eter ј teorjja relatjvnostj

"7

52.

(t(

Sunce

ЧF

50 ( .::Т-:=t-,-16 8 1 ZЬg

"~ .f',D

7-'J..'i-.

f,!),

х:'-Л Strana

(1840-1905)

ft Grujjc Ј. Voj.prof.dr.:

. . . . . . . . . .

.11 З
. 35
.209
1
.258
.106
. 225,245
.
6
od 16:IЭ . 58
. . . 154
. . . 57
.81, 129
.257

Dvojne zvezde
. . . . . . . . . . . .
O Jaffe Bernhard: G. Ј. Mosel ey . . . . . . . . . . . . . . . .
k Jankovjc Nenad: Astronomj kojj su stradalj radj nauke
.
р Jankovic Nenad: Jedna zaboravljena godjsnjjca- Prolaz Venere
Jankovjc Nenad: Vladaocj zasluzn i za astronomjju . . . . . . .
· Jeans Ј.: Svemjr ј zivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.;1 Kartan Elj: U loga Fra ncuske u razvoju matematjke
. . . . . .
() Mohorovjcjc Dr. S.: U odbranu polarnog jstrazivaca F.A .Cook-a
- Mohorovjёic Prof . Dr. Stj epan: 111 izvjestaj priv. postaje za
ko:zmjёku fjz iku za god jnu 1939. . . . .
- Mohorovjcjc Prof. Dr. Stjepan: Zvjj ezda t ri ju mudraca
н- Nicholson В . Seth: Jupiterovj sateljtj
... ... . . .
}ј Radosevic Е>. М.: Savremena klasjfjkacjja hidrometeora
ft Severjп ski 'Nikola: · "Crna kaplja" . . . . . . . . . . . .
Severjпskj Njkola: Dvjje stare sunёane ure . .
Stremgren Е.: Cove k ј svemjr . . . . . . . .
- Taljja Prof. Dr. Urban : lstorj jske zan imljivostj
n Taljja Prof. Dr. UrЬan: Маrјп Getaldic . . . . .
R Taljja U.: Razdalj jne planeta od Sunca u razmjeru
razdaljjne Zemlj e od Sunca . . . . . . . . . • . . . . .
( Urednjstvo: Povodom pedeset godina zjvota g. prof . dr. S. Mohorovjcjca
•• • Naucne puЬJjkacjje prof. dr. Stj epana Mohorovjc ј са
•••Povodom stogodjsпjjce smrtj Vjlhelma Olbersa
. . .
l • • • Pregled nauёnog rada prof. dr. Stjepana Mohorovjcjca

r

.

ff

.--6-1-.187
.190
. 34
.145
.220
. 33
..ње

.241
. 38

177

.185
.152
.178

Strul:nj deo

11

Mohorovjёic Dr. Stjepan: Prjlog jstrazjvanju Suncevih pjega

(

Radosevjc Е>. М.: Zemljotres u Turskoj ј vazdusni prit isak
Suni:eva aktjvnost
1zvestaj g. 1vana Tomeca
1939 avgust . . . . . . . .
septembar ј oktobar .
novembar ј decembar
1940 mart i april . . . . .
lzve5taj g. Dr. Stjepana Mohorovicica
1939 novembar . .
decembar . . . . . . . .
1940 januar, februar . . . . . .

Nova h jpoteza с mas i ј veljc j пj planeta Plutona
Planeto id Amo r (1221) p onovг posmatran
Ovogod isnje m eausobne konjunkcije Jup it er~ ј Saturna
(Konjunkcija Jupjtera ј Saturna) .

. 97

. . . . .
р Atanasjjevjc 1.: Jedan amaterskj astrograf
. . . . . . . . .
Н Bergeron Т.: Qpjs hjdrometeora (stamparske greske str .80) .
A-Bosler Jean: Teza i opsta gravitacija . . . . . . . . . . . .
Boskovjc Р.: lz mojih uspomena sa Pulkovske opservatorije
О Domjnko Frano: Naucnik si rokih soc jjalnjh pogleda: Ernst - · .
дЬЬе

Velike pcge nг. Suncu vidljive slobodnim okom u toku 1939
О Sunc evoj akt ivnosti 1936- 1939 . . . . . . . . . . . . .

R--

10
. .. 18 ()_

H·S. 61 -rт
23
40

69
.229
' 26
' 43
.116

Komete
Preg led kometa posmatran jh u 1939. g. .
( Kom eta 1940с Cunnjngham) . . . . . . . . . .
Nova kometa koja se moze posmatratj goljm оkоГТ'
(ispravka na str. 272) . . . . . .. .. .
Prj vjdn j polozaj kom et e Paraskevopolus 1941 с
Meteorj
· M eteor jti u vezi sa kom etom G jacobjni-Z jn ner
Proucavanj e vjsjne m et eora .. . . . . . . . .
Zvezde
Nova Monocerotjs 1939 ..
Prom enlj jva z And rom ed ae
Alfa Her culjs
...... .
. .
Otkr jce novih b elih patuljaka

32
.126
.127
219
'

.:::;...,

.224
. LЗ L~

.n :~

. 1 ·' ~·

~ -

· - -~

.78 . 1:!:

.128

-Magljne
Magl ina NGC 1952 ili М 1
Maglina u Orionu
. .
Svetl e ј tamne magljne . .

~-

Meteorologjja
Savrem ena klasif ikacija hjdrom Ete ~ra
Geofizjka
Polarna svetlost (od З . januara 1940) . . . . .
Uzrok lede nih doba . . . . . . . . . . . . . .
Polarna svetlost od 24. ma rta 1940 .. . . . .
Pr jsustvo m ezotona u visim sloj evima atnюsfere . . . . .
lzvestaj о polarnoj svetlostj u Za grebu od 24. marta 1940
Nekrolozj
D r Vladoje Drapczynski . . . .. .
Gustav Eb er hard . . . . . . . . . .
Czes law В jalobrzeski
.. . .. . .
,fv1ar ie Jea nne Grujic, rodena Bosl er

' 79
.128
1 8
.17 4
.2.'3 9

80
80
80
.128

God:snjjce
Trista аоdј~э •ЈС' ~~::~nja Јат е>-<: Gr egcry·-з
,
. 31
G iambat ista POI't<J
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . '207
f·';lj<Jdt.: goc1 ::1CJ ·Jd ;:;(;~ nja Gebert·<:
.207
p ;1 ilippe de ia ;-:i•e ;:S40- 17 '!3)
_:;_ :1Ј
Stogodisn_jica smrti l_ ittrow-a . . .
.2!39
s·to ;-;odir.a i.J C.• ~ ·nrti ?oisson-a . . .
. .~? ~
Licr~c ·.- e ~ti

i.Jspes: j cd:~ug naseg с l "r · ,~ (d · Stjcp a~.,- ,-. ~~·; -· ~ .. ; ·, •с-'
G. Jean Bosler (odr zao- ;;ed~vanje ·-~ к'Nu )' ~с·:
Bar na :·:~-c-!2 zlatna m erJa!j<1
. .... .

.128
.175

i.Jitr"a teskj element i ј kosm icko zracenj e . . . . . . . .
N o va periodiёnast о promeni ja6j ne kosm j ёko q zracenja

.1 74
.174

... ........

Novostj, referatj, vestj, nekrolozj, godjsnjice ј
kra~j posmatraёkj prilozj
lnstrumentj ј opservatorije
U Pjtsburgu (otvoren Planetarijum) . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

48
51

Razno

.·, 27

.39

Kгetanje Sunceva ~istema . . . . . . . . . . . .
(Knjiga Dr М. Milankovica na rlJskom) . . . . .
.Apsorpcija svetlosti u meduzvezdanom рюstоп.:
(Pr·edgovor g. dr Mihajla Petrovica)

Razno

1939

.2~

.270
.27~

'1

Jankovic Nenad: Setnja ро nGbu
P.~J r sej
. . . . . . . .. .
Z irafa, R is . . . . . . . .
Gavran, Реhаг, ~-! idra . . .
Vcl iki Medved . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaga, 'Jolar, S(;ver:1a K; una, Ofiuh Zmija , Zmaj
Mali Med ved Orao, Str cla, Delfir:
Mala Lisica, Lira, Guster , Cefej
Kasiopeja, Ovan, Kocijas
E ":' ш:u e l PJvle: lzgled neba
Mart . . . .
.
Apr·il . . . . . . . . .
Jul, avgt.;sr . . . . . .
Septembar, oktoba г .
Novembar, decemb.:r
Lisicki: Vreme
Novembaг

~ATURN

.175

POPULARNA 1 STRUCNA REVIJA ZA ASTRONOMIJU
. 26

METEOROLOGIJU, GEOFIZIKU 1 GEODEZIJU

. '45

. 73

.117
.161
.204
.230

.,

.260
. 44

. 74

Za .Jugoslovensko astronomsko drustvo vlasnik i
odgovorni urednik

.119

.159

.199

NENAD D. JANKOVIC

. 28

. 46
Decembar .
. .. . 75
.
Januar 1940
. 121, 124
~ Н
Mart, apri : .. .
.164
Мај,јцn . . . .
.205
Jul . . . . . . . . . . . . .
.232
Avgust, septembar i oktobar
.262
Novembar i decembar . . .
.· : t<шја i odgovori:
Mahorovicic prof . Dr Stjepan: lzgradnja i nabavka
.126
ast ronomskih ins~rurr.enata . . . . . . . . . . .
.171
Dom inko Fran: О fotografskom halou . . . . . . . .
J гnko vic Nenad: Vesti iz dru~tva
:-'-28Skupstina Jugoslovenskog <!шonomskog drustva
. ~
Statut Jugoslovenskog astronomskog drustva ..
.175
(Pocasni clanovi) . . . . . . .. . . . . . . . . .
Kn}iye i casopisi
Mohorovicic Prof. Ог Stjepan- Eugen Grupp: Planetentafel, 19:IJ .176 AMohorovicic Prof. Dr Stjepan- Robert Henseling:
Sterenbuchlein 1940, Stuttgart, 193& . . . . .
Mohorovicic Prof. Dr Stjepan- Walter Widmann:
.208 р.
Welcher· Stern ist das? , Stuttgart, 1940
Mohorovicic Prof. Dr Stjepan- Rob ert Henseling:
Laienfragen an einen Sternkundigen, Stuttc;:;r·: 1939
.208
Mollorovic ic Prof. Dr Stjepaп · Das Himmelsj al1r·. Soпne,
.240 t
Мопd und Steme im Jahr 1941, StuttgarL . Ј4:..
Mohorovicic Prof. Dr Stjepan - Ерре Lor·eta:
.240 f'
Scalata agli astri, 3ola- Ba rcelona- Bologna . :јЗS .
Dom inko Fr· aп: ''Pr·iroda" popular·ni ilustrovani
.265 \)
casopis, HPD, ХХХ, Zagreb ·r940
Baljic Vinka: Casopis "Nauka i tehr~ika"
о
Druslva " r~:k ola Tc$ia", .::~ogгad :С4 1
Avanti Bertoto: Slike van teksta
Sunceva pega od 26. 05. 1940.
.112
Scrzvelde Andromeda . . . . .
Deo Meseceve povr·sir,;; (05. 08. 1939.)

UREDIVACKI ODBOR:
gen. Stevan BoskoviC, Dr. ИгЬап Talija,
Dr. Stjepan Mohorovicic, /van Tomec
UREDNICI:
Dr. Vojislav Grujic, Fran Dominko,
Milorad Protic

1'21+

/1

GOD.

Vl

194{)

!JUBLIKACIJE ASTRONOMSKOG DRUSTVA, BEOGRAD
Sadrzaj priprernio: Milan Jelicic
":'зdrzaj је
::::<>::! е

pravljert ро ugledu na ostale sadrzaje "Saturna".

:\stronomskog drus!va "Ruder Boskovic", apri\1984.

..

'

)

'

tt

На предлог Главног просветног савета Г. Министар про

свете својим решењем Бр. 25650/36 препоручно је "Сатурв"
'

св~м средљим школама у земљи.

т

А

н:
•

р

у

•

Поnуларна н пручна ревија 33 шрономнју, метеоропоrнју, rеофнэнку и rеодеэнју

ГОД

Vl

ff

Г. Министар пољопривреде својим решењем Бр. 25834/36
претплатно је све библиотеке свог ресора н пољопривредних
ш кола на .,саrурв•.
'

У р ,е ђ И в а ч к и

с

БЕОГРАД, ЈАНУАРА

БРОЈ

1940

1

од б о р:

t

Ген. СТЕВАН БОШКОВИЋ, Д-р УРБАН 'ГАЛИЈА,

Иэ мојих успомена са

Д-р СТЈЕПАН МОХОРОВИЧИЋ, ИВАН ТОМЕЦ
Уредници:

r

Д-р ВОЈИСЛАВ ГРУ ЈИЋ, ФРАН ДОМИНКО, МИЛОРАД

Овај

чла·нак је део
славе
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Пуnковске

опсерваторије

1

За Југословенско астрономg<о друштво власник и одговорни

предавања r . Бошковића

стоrодишњице

У току последње

оснивања

деценије

одржаноr

приликом

про

Пулковске опсерваторије.

прошлог

столеЋа

имао сам

особиту среЋу да као млад српски официр будем упуЋен у

уредник

Русију

НЕНАД ,_ Ъ. ЈАНКОВИЋ

на

специјално

више

образовање

из

св1И1х

наука,

на

основу којих би нам било о-могуЋено •из основа. тачно преме
равање
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-

-

-

-
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-
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-
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г

-

-

-

-

те

да

нам

то

послужи

као

главни

основ

S. ' Mohorovicic)
,__
·
1
1 -

две

године

мојега. школовања у Војно- rопограф- ·

ском училишту и друге две и по у Геод.етском одељењу Ви

ше Николајевске ђенералштабне академије испуњене су биле
огромним

научн1им

и

практичним

материјалом,

који је

тре 

бало претходно савлада1 и, да би се стекла. сва она знањ<~,

-

која су потребна за крунисање потпуне астрономско-геодет

Скуnштина Југ. астрономског друштва

Sunceva aktivnost (1. Tomec i
Изглед неба
,__ Време у новембру 1939 Novosti
-

земље

ђивање.

\

, С. П. Бошковнћ: Из мојих у~помена •Са Пулковске
опсерваторије

наше

за њено свестрано па и војно испитивање и културно унапре

ске спреме једнога правог геодете

-

спреме која се је до

бијала на тзв. допунском (а у ствари главном) курсу на Пул
ковској опсерваторији.

Ја овде неЋу евоцирати своје дивне успомене и радости,

-

v:oje сам доживео и у добу ове четири и по го·дине

мојеrа

вишег образовања у Русији, јер томе у потпуности није овде
место

Годишња nреm.чата Д~н. 60.-, nолугодишња дин. 35,-, за

чланове Југос,сюв. Астрономског друштва и ученике средњих
школа годишња претплата дин.

.

40.-,

nолугодишња дин.

Поједини број дин.

25.-

6.-

Уредништво и ад;министрација: Београд, Ж. Клеман<;оа 20.
Чековнк рачун код Поштанске штедион•це бр. 57011.
\

ма

на.дахнуЋа

да

су

и

те

Пулковске

шко·ле

уствари

продукт

великог

школе 1и1 пулковских ђака,

научног

професора:

СавиЋа, Цингера, Штубендорфа, Шанхорста, Витковског, Сер
гијевског итд.

ПозабавиЋу се, -

с допуштењем, -

нешто· мало више

оним што сам чуо, видео, радио, научио па и осетио у бла-

3

2
женој а. тмосфери Импер. Гл.

Николајевске Астрономске оп

<:талним опсерватор~ијама,

серваторије у Пулкову.

Слушаоци официри геодезисти имали су тамо своје за

~ипи на

ментар~ијем и својим професором (тада Др.

опсервација,

они

преко

свога

професора

и

Вит·рамом). Ал и

другим,

нарочи 

директора

опсерваториј е

налнијих

бројним персонс>лом Гл. Астр. опсерваторије.

тим

- геодетском

одељењу

срачуњавању резултата
ради

-

оцене

добивеним мерењем ,и из

тачности

рада

овом

или

оном

.методом, овим или оним инструментом, и процене најрацио

(тада Баклунда.) одржавали тесне везе и са осталим много
Наш рад на војно

на

А рад затим (нарочито за време рђавог времена) у биро-у

себно војно одељење Опсерваторије са целокупним rинстру
су

станицама или

то на главним тзв . Лапласовим тачка.ма триангулација 1 реда.

поступака

Мени је

састојао се,

при на.учним

експедицијама са

различи

циљевима.

чинила особито задовољство, што ми је, поред

укратко речено, из обнове оних теорних предавања која су

све г а напред изложенога ра. да , стављено· било у дужност, да

одмах

·се

око

за

ње

тим

реализована

ствар~:rи м

практички

опсервацијама,

на

опсерваторији

мерењем,

или

срачунавањем,

детаљније

позабавим методама

Ци ~;~ гера и

Гедеонова

за

одредбу времена,и методама Струвеа и Пјевцова за одредбу

обрадом резултата са критичким расматрањем и проценом

ширине из астро н омских посматрања. Ови су ми ра• дови, -

резултата решења

nоред

нај разноврснијих проблема из

Више

гео

осталих,

-

донели

велика.

искуства,

поуке,

задовољ 

ства па IИI радости због великог угледа, који сам доживео,

дезије и Позициске астрономије .

Из самог овога генералног прегледа може се одмах на

ј ош као тако рећи ђак, -

-

пред најкрупнијим научним лично 

слутити од каквог су огромног интереса били за нас слуш а 

стима на Опсерваторији и у Астрономском

оце сви ти, и по самој

друштву петроградском. Те радосне часове пулковске нисам

т ни

природи својој,

необично интересан 

и

Географском

никад заборављао нити ћу их икад заборавити.

радовrи.

Мерење пулковских баз•иса генијална смишљеним Стру

Поред свих ових више или мање стручних радова једног

веовим базис - апара.том, његово детаљно испитивање и упо

геодете, мени је пала у део и та част, да изврШИ'М и један од

ређивање са тада најновијим Једериновим базис - апаратом;

1<рупнијих послова за рачун Гл. Опсерваторије. Наиме, 27 де

мерење

хоризонталних

елеган т ном

слич нrим

и

и

вертикалних

оштроумном Струвеовом

углова.

изванредно

методом

за одредбу узајамног положаја тачака

триске триангулационе

мреже

пулковских

базиса

цембра 1898 године било је помрачење месеца . Гл. Пулков 

другим

·ска опсерваторија узела је благовремено пре тога иницијати 

тригономе

ву, да организује међународно посматрање окултације зве з 

и

са детаљ

да (чак до 8 величине) за време

помрачења са свих

145

ном обрадом за изналажење највероватнијих поправака ме

главних светских опсерваторија. са којих би се тај феноме н

рених углова, по методи најма.њих квадрата; шест пута изни

могао посматрати, -

велисан

30 км. пут од Пулкова до Гачина француским ниве

ралаксе Месечеве rи његова радиуса, како је то и раније би

лиром по методи француског академика Лалмана ра.ди упо

ло рађено . За ту организацију и извођење ' тих опсервациј а

а све у циљу што тачније одредбе па

ређења са другим методама, и, друпи' слични радови и опити

требало

у вези с тима, -

тзв. ефемериде за свих

ког

били су предмет једног дела мојих задаћа

тезе из више геодезије
гео·дете са

вишо·м

за стицање права

на степен рус

курса при· свакој лепој ведрој ноћи, па и дању (по

Сунцу) вршена су астрономска посматрања највише са пре
носним инструментима.,

извршити

велики

претходни

рачун,

тј.

саставити

145 опсерваторија, што· је и изврше

но тачно, на време и на велико задовољство и мога профе

· сора, и директора опсерваторије, и, моју нову срећу и ра

спремом.

У вези с тиме, што је рађено већином лети, ина.че у току

целога

је

којима се геодети служе при својим

дост, јер је та.ј мој рад цитиран у аналима Пулковске опсер
ваторије.

И то, и сви остали, многобројни часови мојих радости за

време мога школовања у Русији а нарочито на Пулковској

научним експедицијама ради одредбе географских позиција

t>псерваторији били су једни од главних покретача. енергије

места најразличитијим методама и са различитом тачности с

за што плоднији - и солиднији рад за срећу и културни напре

обзиром на. циљ ових

дак моје отаџбине.

одредаба -

на мору,

на копну, на

4

5
Крајем наших студија

зација једне
родњачко

велике

научно

г.

1898

Пулковске опсерва.торије пок.

научне

иницијат·ивом директора Гл.

Баклунда

експедиције

испитивање острва

отпочела је органи

за

свестране

nри

Шпицбергена, до тада

rлавног саставног дела најновијег Једериновог базис - апара
та, -

жице од инвара, текшто и први пут излиферованих ру

ској експедицији у три примерка. Никога и не питајући, nро
фесор Витрам је узео једну и само напоменуо шефу руске

скоро сасвим неиспитаних. Једна. од главних задаћа те експе

експедиције да су њему довољне 1И две -

диције била је, да се на тим острвима изврши једно потпуно

а друга за резерву. "Трећа, вели, нека иде са срећом У екс

савремено, тачно

педицију на Југ -

градусно мерење до изнад 80° северне

ширине, тј. северније

него

што је

икад дотле

мерен

какав

сектор лука. меридијанског. Рад на припреми те веf1ИКе и бо

у

истом

добу

једна за мерење

у Србију".
смишљао је тадањи

директор опсервато-

рије пок. Баклунд да у Београду оснује филијалу nулковске

гато снабдевене експедиције настављен је и по свршетку на

опсерваторије. И ту би своју идеју он и остварио, да га нису

шега школовања. За вођу те експедиције одређен је био мој

nретекли

школски

друг,

геодетски

капетан

1 кл. Сергијевски, доцниј11

ђенерал и професор геодетског одељења Академије.
надахнућем,

образложе

ним преставкама добио потребне кредите и набавио: Једе
ринов базис

- апарат, два велика

Кернова

догађаји

и

прерана

смрт.

nрофесори са својим ђацима и тако се на заједничким успе

Паралелно с тим и у исто време, ја сам по примеру Пул
ковских научнЈи.ка, под пулковским

нес.чекивани

Тако су радИли Инспектори научни, тако Директор, так.:>

универсална

ин 

wним пословима са

заједничком радошћу

одушевљавали и

фанатизирали за још успешније бу дуће радове њихове.

Најзад су у лето 1899 год. кренуле експедиције из Пул
ковске опсерваторије, са њене паралеле 60° северне шири

астре>

не једна на север ка паралели 80'' а друга на југ ка паралели

најтачнијих маринских хронометара

за астрономска посматрања . Све је то брижљиво испитано и

40° северне ширине. Тако је тада радиално зазрачила наук.а
пулковске школе на диа.метру од скоро 40" да најзад да и

припремљена у главном и све остало

сјајне резултате, које као такве већ давно признаје цео на

струмемта

реконструисана

номске опсервације и

12

за

савремене

. геодетске

и

(Гл. ефемериде) на

пулковској опсерваториrји за другу једну скромнију експеди
цију из Пулкова у супротном правцу од оне прве, скоро до

40° паралела сев. ширине -

у Србију.

свет.

Али то није све. Догађаји су се, нарочито почев од 1912
rод. развијали муњевитом брзином са сасвим променљиво м

Не могу а да овде не споменем две епизоде из мојих
пулковских

учни

доживљаја, који тако јасно

илуструју и

каракте

срећом по науку -

највише негативно. Али, када је братску

Русију задесила В'аnика

несрећа, к нама, поред осталих, до 

ришу с.ндашње дивне односе професора према ђаку и обра

лази цела плејада руских стручњака са својим шефом ђене

тно.

ралом Свишчевом, се.д професором нашег универзитета ,

њем ,

Када

смо

имали

већ

смо

свршили

част

д~

са

званичним

будемо

нашим

претстављени

школова

и

на

главном

челу '"" са још двојицом претставника руске пулковске школ е

Акаде

да нам понуде своје драгоцене услуге у поратном добу, ка

мије Наука Великом Кнезу Константину Константиновићу па·

да су нам такви гости и најмилији били . И, посао је на при

сам том приликом доживио био и ту срећу да ми је он по

меру н аш е земље заједничком колаборацијом наших и рус

нудио, да останем у Русији за се.радњу на

великим научним

ких стручњака заструјао свим могућим интензитетом ~а из

радовима који су се тад.з с. билно вршили широм целе велике

ванредни м ре :-.ултатима, оцењених и признатих од наЈвећих
научних капацитета, као што су : Пен к, . Деме.рт·он, Хинкс, Ро-

просветном инспектору , претседн'i!•КУ

Императорске

европске и азиске Русије. И=ко дубоко ганут, морао сам се
захвалити на овој високој пажњи, уверава.iући да ћу, вратив
ши се на посао у своју отаџбину, као њен питомац и једини

ме р

и

други.

и најзад још нешто: знајући да скоро

нема изгледа. з а

стручња. к, више користити на тај начин и угледу руске науке

васпитање наших нових генерација У Пулкову, ми смо ства- •

и мојој земљи у стварности . Пошто су ови разлози примље

рили при нашем Војно _ географском институту сасвим слич

ни са похвалом, охрабрен сам б!ию, да се своме професору

ну школу у којој су главни наставници и руски и наши ђаци

Витраму

пожалим

што

ми

недостаје

бар

један

пример .:~ '<

~ретставници пулковске школе. Имамо већ две генераЦIИ-

6
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је 'И • зврсно спремног подмлатка из наше Више војне геодетске

звезде не треба обожавати. У оно време, а и много доцније ,

школе за наше наследнике, који су својим радов-има дали

било је опасно јавно излагати овакве идеје, те Атињани опту

већ одличне резултате.

Тако је зрачио и тако ~е и у буду~е зрачити дух велике
пулковске школе и њене науке још увек и кроз Југослави ју .
С. П. Бошков11t.

жише Анаксагору као безбожника и суд га осуди на смр r.
Перикле је успео да га спасе смрти, али философ би прогнан
из Атине и после две године умре у изгнанству. Постоји ми 
шљење

да

Емпедокле,

је

Анаксагорин

кој и живљаше

савременик

на Сицилији,

погинуо. Желе~и да зна како изгледа

смрт.

науке

вању и употпуњавању људског знања. Али у току векова би ,

ло је и доста а.стронома, или бар људи који су се поред дру~
гих наука бавили и астрономијом, који су, посредно или не~
посредно, страдали због свога учења или

на научном

своје

пољу.

тежње да·

Најжалоснија

страна њихове судбине у томе је, што су они већином трпе~

ли неда~е услед људске глупости и празноверја, а не усле.~
више силе. У овом кратком историском прегледу изложи~е
мо У главним

иСТiина једна

друга

песни ~-е

пао у Етну и та.к о
је

верзија,

тако

према

нашао

којој

је

Емпедокле нарочито скочио у Етну да би сакрио своју смрт ,

Велики број лекара, хемичара и истраживача непознати ~
крајева Земље пао је као жртва своје ревности на усаврша

постигну што ве~и успех

Посто-ји

и

унутрашњост Земљ е,

пок у шао је да кроз вулкан доспе до ње те

Астрономи који су страдаnи
ради

философ

потезrима због чега су и ка.ко страдали он~о,.

који су својим радом, макар мало, допринели да астроно
мија буде оно што је данас.

Први међу астрономима. који су пали као жртве науке ,

желе~и да га сматрају за божанство! Па и славни Аристарх

са Самоса, претеча Коперника, био је оптужен као безбож,
ник због свога учења да је Су ""е у средишту света. Трагично
је завршила и

бавила

сва.како једина жена

аст'рономијом.

То

је била

која

се у

Хипатија,

старом

кћи

веку

Теона

из

Александрије, који се такође бав•ио астрономијо· м и оста.вио
више дела.

Хриш~ани су је мрзели

као своју противницу, а

и :=бог њеног учења, те ју је руља , 415 године, у време бор
би

патријарха

Кирила са

гувернером

Египта,

каменовала

у

Александрији.

За

арабљанског

астронома

правог имена, које је врло

Алхазена

дугачко,

је

(почетак

његовог

Абу-Али-ал-Хасан) ,

који је живео крајем Х и почетком Xl века, писца једног чу

веног дела о оптици, прича се да је изумео, илrи, боље ре

чено, веровао да је изумео, једну направу помоћу

које би

или тачније, као жтрве своје грешке, били су ве~ добро по
знати Кинези Хи и Хо·. У њихово време, XXII века пре Христа ,

се могло регулисати кретање воде Нила. Та. би направа на

помр.i!чења су у Кини била догађај велике

позва Алха.зена да овај свој изум спроведе у дело. Али не 

важности, те се

овој двојици званичнrи·х астронома није могло опростити што·
нису предвидели једно помрачење

Сунца ,

које је , по ми

шљ ењу Кинеза, могло бити од судбоносног значаја за Не,

беско царство. Знамо да су Хи и Хо због своје немарности
били погубљени, а њихова. судбина послужила је као доба~
пример каснијим астр.ономима, јер не налазимо

више

ни

једног коме се догодила слична несрећа.

Стари грчки философ V века пре Христа, Анаксагора из
, Клазомена, учитељ Перикла и Сократа, сматрао је и јавно
говорио да је Месец слича.н Земљи, да на њему има планина·
И равница, па чак и да је настањен. Осим тога тврдио је да·

Сунце није никакво божанство, ве~ усијана лопта, а да Н1+

равно била

веома

корисна, те т·адашњи

сре~ни астроном , пошто· је боље
сматрао

за

решен,

признаде да

калифа

проучио

Ал-Хакем

задатак

који

је

није у стању извршити оно

што се од њега тражи, те та.ко навуче на себе гнев калифе
који се сматрао превареним. Да би· се некако спасао симу 
лирао је лудило и повукао се из јавног живота.

Као жртву

науке, а астрологија је онда сматрана за науку, сматраћемо
још једног познатог источњачког астронома : Улуг-Бега . Ов ај
унук

освајача

Тамерлана,

а син и

наследник

Шах-Рока.,

од

детињства се бавио астрономијом, а ка. сније помагао научни 

ке и подигао опсерваторију код Самарканда

која је, захва

љујући

инструментим а

дотле

његовој

невиђенrих

дарежљивости,

размера.

Како

располагала

се

бавио

и

астрологијом ,

8
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Улуг-Бег, пронађе да му звезде претсказују како Ће га убити

nриродна смрт cn~ce да не доспе на ломачу , али је зато на

његов најстарији син Абдала.тиф, те он стога поче фавори

овој спаљена његова слика како би се пресуда

инквизиције

зовати млађег сина; али Абдалатиф, бојећи се да без ствар~

ипак извршила. Још једна жртва астрологије био је Ј. Sto eff l eг

ног разлога не изгуби престо , устане против оца и збаци га

(1452-1530),

с nрестола. Улуг-Бег побеже, али се доцније врати у Самар

али који се срећом· по човечанства ни·је догодио. Посматра- .

канд, где га син прво лепо

јуt.и звезде, S t oe ffl e г је "израчунао"

прими

али затим

нареди

да

га

убију. Тако је због свога веровања у астрологију настрадао

рођендан

који

прорицаше општи

потоп

1524

годину

да ће умрети на свој

године, а умреt.е услед

1530

за

тога што ће му на

овај заслужни астроном, коме дугујемо један нови каталог

главу па.сти неки тешки предмет. Али наш астролог је желео

звезда.,

избећи судбину , те целог тог дана оста код своје куt.е у раз ·

први

оригинални

каталог

после Птолемејевог.

Да пређемо на . западне земље. Ни ту није дуго било

говору са неколицином пријатеља, чекајуt.и да прође судбо

слободе мисли: познат је свима случај Галилеја, о коме сто~

носни дан. Али судби!'iа је хтела да се његово пророчанствп

га нећемо ни говорити.

испуни.

Roge r Bacon (1214-1294) родио се

више стотина година пре времена у коме би се могле разу

Покушавајући да

дохвати једну

зила ВЈисоко на некој ПОР"1ЦИ,

књигу

која се нала

преврте целу палицу,

Stoeffler

мети његове идеје, те није чудно што је, несхваћен од савре~

која паде на њега и тако га повреди да је ускоро умро. Не

меника, био прогањан. Бавећи се разним гранама

зна се поуздано да ли је овај догађај тачан, али он потсеt.а

науке и

познавајуt.и добро класичне језике, овај енглески калуђер

на случај

поста.о је свакако највеt.и научник свога доба. Али ни његов

своју смрт, па је хотимич.но умро од глади да би се његово

велики углед није га могао сачувати да не

пророчанство

доспе у затвор,

математичара

Ca r daп - a

који је такође

прорекао

испунило.

јер га свештенство сматраше за безбожника, због сувише
слободног изражавања о неким ставовима Светог Писма, а

Марка Господнетића - Доминиса, који је због свог теолошко г

прост народ за чаробника који општи са ђаволом . Захваљу

дела " Rep u Ь\i c a

јуЋи своме заштитнику папи Клементу IV,

творен у " Тврђаву светог анђела" .

Baco n се ослободи

Не можемо изоставити а да овде не поменемо и

ecclesiastica "

наше г

био· од стране инквизиције за
Г осподнетиЋ је и умро у

затвора., али после папине смрти опет доспе у њега, те буде

том затвору , пошто је у њему провео девет година, а тело

поново пуштен тек две године пред смрт. Напоменуt.емо да

му је посл·е смрти спаљено.

је за астрономију Bacon важан нарочито због својих радов а

За.нимљиво је знати

на оптици, за чијег се оснивача. може сматрап~ , као и због

1675):

експерименталног

те, удари га

доказа

постојања

астрономске

рефрак 

ЦИЈ"е.

+1 умре.

Ђордано Бруно, који је први дошао до закључка да су

како је умро Ј.

Gregory

(1639-

док је својим дурбином посматрао Јупитерове сател \1 капља и изгуби

вид,

а

кратко

време

потом

Може се слободно реt.и да ј е овог астронома смрт

задесила на његовој

дужности.

Као жртва

науке,

ма да не

звезде су н ца и који је говорио да планете могу бити наста

астрономије веЋ медицине ,

њене , спе.љен је на ломач11 а његова судбина. задесила је и

1774),

F. Stabl li-a, астронома , аст·ролога и песника, који је био вео

датак мерење меридиана у Перуу. Он је п рr~-iстао да се н а

ма несмо т рен што се бавио астрологијом. Прогна.н из Боло

ње, отиШао је у Флоренцу, али опет буде оптужен због ча

пао је и

њему испроба једна нова метода операције,

ходна двојица. И он се бавио

ји, да посматра пр·олаз Венере

тога

(1701-

али

ова

ни ј е

успела и он је подлегао.

француског астронома

астрологијом, а поред

Coпdamiпe

један од главних · учесника мисије која је имала за за

робништва и ј ереси, осуђен на смрт и спаљен на ломачи
1327 годин е у Флоренци. Није много требало па да и P et п1s
Apo п e n sis (крај XIII и почетком XIV .века) прође као прет
алхемијом, те буде оптужен као чаробник,

La

Веома је занимљив и пун бурних доживља. ја

Le

G eпti l- a

(1725-1792).

животопи с

Он је,

као

претставник Академије наука, отишао у Пондишери , у Инд и 

1761

године. Међутим, ка дil

али га суд осло

је после велики х тешкоћа стигао лађом до места одакле је

боди. Међутим за њега то Н>Ије била довољна опомена, баш

требало посматрати, с а знао је да су га Енглези , та.да у рату

као ни за Sta Ьil i - a, те настави са својим послом и једино га

са

Француз·има,

заузели .

Le

G eпt il

је

морао

одустати

од

11

10
искрца.вања и

вратити се, а пролаз

само са брода са

кога

~гао је видет И"

није могуЋно вршити

посматрања. Огорчен због овог
да

Венере

сачека. идуЋи пролаз

Венере,

нека

прецизна

неуспеха Le Gen t il одлуч и
онај

из

1769,

који

се опеr

могао посматрати из Индије. Опет одлаз·и у Пондишери, на
мешта своје инструменте, али пред сам почетак појаве наи
лази један облак и заклања Сунце за све време њеног тра

јања. После тога
Француску тек

несреЋни

1771.

астроном се

сти : пошто се мислило да је мртав,

лили

имање,

избрисала

из

разболе 'и

Ту је опет доживео велике

пуномоЋник

редова

га

својих

врати у

непријатно

наследници су му поде 

преварио,

чланова.

а

Академи ј а

Велики

наука

подухват

Le

G e ntil-oв и-nак · није остао без резултата, јер су двојица ње. гових пријатеља посматрали пролаз Венере 1и· з Маниле, те је
он

написао

реферат

о

њиховом

раду ;

осим

тога ,

време

из-

међу два пролаза употребио је на .путовања и скупљање по 
датака из историје астроно-мије код старих народа.
Нена.д Јанковнt;

Prilog istrazivanju Suncevih
pjega
Nasa danja zvezda - Sunce - najЬijza nam је zvjjezda jste pгjrode, kao ј normalne zvjjezde stajacjce ; radj toga је njeno proucavanje od najvece znatnostj . Medu tvore-·
vjnama Sunceve povгsjne najvjse se jstjcu н tamne pjege «,
kojjh pгjroda njje jos nj danas odgonetnuta. Ра jpak је
proucavanje Suncevjh pjega pгjstupacno ј manjim jnstrumentjma sa specjjalnjm napravama, te se otvoгj objektjva
vecj od 1О cm гјјеdе upotreЫjavaju radj veljkog obllja
svjetlostj ј topljne . Kako se је kod nas vec znatno povecao
Ьгој pгjvatnjh astronoma, htjo Ьih ovdje, da na jednome
pгjmjeru pokazem, kako treba jstrazjvatj Sunceve pjege, da
se sto vjse obogatj nase znanje ј poznavanje ovog veleb nog pгjгodnog fenomena. ·
lstrazjvanja mogu da teku u glavnom u dva smjera: prvj је statjstjcka metoda brojenja pjega, ocjenjjvanja jako~- tj granulacjje ј buktjnja . Ova metoda se najvjse provodj,

te nam daje sliku djelatnostj povrs1ne Sunca, а ova djelat-·
nost је u maljm granjcama » peгjodskj « promjen ljjva. О tome smo vec dosta govorili u »Saturnu «, te dajemo osim
mjesecnih izvjestaja redovno i godjsnjj prikaz djela tnosti
povгsjne Sunca na osnovu vlastjtjh motrenj a. Dru gi smje r·
koiim mozemo udariti, jeste izucavanje pojed inih p j ega,
r;jihovog postanka, razvoja ј raspadanja. Cesto se zabo- ·
ravlja, da је ovaj nacin jstrazjvanja daieko znatnijj od statjstjckog istrazjvanja Suncevjh pjega, јег nas samo ovaj ·
nacjn jstrazjvanja moze dovesti do гjjesenja ргоЫеmа p ri ·
rode pjega . Kod toga ne smijemo zaboravjtj, da se meha -·
njzam uzroka njega alazj vjerovatno u vecjm ј nama neprjstupacnjm dublnama jspod fotosfere Sunca . Za tumacenje ovog mehanjzma dolaze u obzjr pojave strujanja , viskoznostj, turbulencije, termjcke pojave ј promjene ј jos znatr;jje promjene atomskjh jezgara, elektrjcke i magnetske pojave, te konacno rusenje ovecjh skupova meteor.a ј bolida
na Sunce. Ovo posljednje ро nasemu mjsljenju jedva da
dolazj u obzjr, no sasvim time vjdjmo veliku kompljcjranost·
promatranog tenomena . Radi toga treba Sunceve p j ege
specjjalno jstrazivatj tako, da se pojedine pjege odmah iI.a pojavljenja prate ј promatraju sa veljkjm povecanjem ·
sto cesce u danu, sve dok se ne izgube iza zapadnog ruba
Sunca i!j dok se ne raspadnu ј nestanu. Sve vjdeno treba
tocno ј sto objektivnjje nacrtatj, te crteze providjeti sa da tumom ј naznakom vremena motrenja. Ovim nacinom istra zjvalj smo neke pjege u Prjvatnoj postajj za kozmickLI fizi- ·
ku, Centralnoj Sekcjjj br. 1 u Zagrebu . Naprotj,, fo !ografskom metodom radi nasa Sekcjja b r. 6 u Beogradu; njen
vodjtelj g. Avanti Bertoto projicjra sljku Sunca s pomocu
vlastjto jzbrusenjh parabol jckjh zrcala u fotografskj aparat,
kojemu је skinut objektjv i objektivna dascica, а na njihovo mjesto stavljen zapor sa prorezom v!astite konstrukcije ~
Ovaj nacjn rada dao је neocekjvano dob re rezultate, al1
r;e moze njkako da zamjenj djrektno motrenje kraj velikog
povecanja ; оЬе metode rada mogu se tek nadopunjavati,
sto је potrebno narocjto jstaknutj ,
Dne 8. i 9. jula 1939. god. prolazjo је kroz relatjvn Г
centralnj merjdjjan Sunca ogroman skup hrpa pjega, koje
smo u nasoj Centralnoj Sekcjji br. 1 u Zag rebu oblljezjli rednjm brojem od 1234. do 1244. ј 1246. Sa dosta veljkom га -

13
12
doznalosti iscekivali smo ovaj ogromni skup pjega kada се
se opet pojaviti iza revolucije Sunca oko svoje osi, te smo
Ьili dosta razocarani, kada se је od svih tih pjega i pjegica
pojavila dne 29. jula i. g. na istocnome rubu' sunca samo jedna velika pjega , koju smo oznacili rednim brojem 1270.
Kako nam је u to vrijeme uzajmila Nadblskupska zvijezdarnica u Zagrebu odlican Secretanov refraktor otvora 75 mm
i fokalne daljine 1120 mm, (1 :15), sa refleksijonom prizmom
za Sunce, to smo odmah poceli pratiti razvoj ove pjege sa
povecanjem od 145 Х redovno dvaput na dan. Tako smo izveli 15 crteza razlicitih stadija razvoja ove pjege, sve do'k
se nije posvema ргiЫШiа zapadnome rubu Sunca . Sve ove
crteze donasamo ovdje u slici 1., te је :
~lic i ca
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р а nam tako vec sam pogled na sliku 1. daje dobar pre·

gled razvitka ove ogromne jednostruke pjege, tim vise, sto
је u slici narisano i mjerilo, koje vrijedi za svih 15 s!icica .
Tako vidimo, da је penumbra imala pocetno promjer od
45.000 km, koji је kasnije premasio i vrijednost od 75.000
km, dok је promjer umbre varirao izmedu 17.000 i 32.000 km!
U svome razvoju је umbra poprimHa najprije vrlo pravilni
srcoliki oЫik, koji је kasnije postao posve nepravilan i pokazao prolazne znakove raspadanja . Osoblto su znatni jaki
svjetli plamenovi, koji su izlazili iz umbre na mjestima uleknuca , dok su nad umbrom lebdeli jos rastrgani svjetleci
оЫасi. Slicno kako је mijenjala oЫik umbra, tako је para·
lelno mjenjala oЫik i penumbra, sto је vrijedno istaknuti.
"Jos cemo spomenuti, da su· se postepeno sjeverno od ove

Sl. 1. Razvoj Sunceve pjege (br. 1270) 'izmedu 29 jula i 8 avgusta 1939
god . (Crtao Dr. S. Mohorovic1c).

1.5
veljke jednostruke pjege Ьг . 1270 razvjle ј dvije hrpe
sjtnjh pjegjca 1278 ј 1279.
lza ponovne rotacije Sunca pojavile su se o ve pjege
ponovno, te smo jh oznacili redni~ brojevjma 1291 do 1294,
а prosle su kroz relatjvnj sredjsnjj merjdjjan Sunca dne 31
au gusta 1939. g., te se .•iza toga razvile u ogromni skup rнра

·matra ti, iza kako se је pojavila na istocnome rubu Sunca .
Neprilika ј е tek, sto razvoj ove pjege njsmo moglj do kraja
da pratimo radi nastupa vojne vјеЉе; no ipak su ova mo trenja vrlo zanimljiva . U slici 3. dajemo cetiri razlicita stadija razvoja pjege br . 1321, te је :
Slicica
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Sl . 2. Sunce dne 31 avgusta 1939 god. u 6h 30m sr. evr. vr. sa pjegama .
br. 1291 - 1296 sn,imljeno parabolickli m zrcalo'm fokalne udaljenosti o d
7,5 m. (Foto: А . Ber·to·t o).

pjega. Nije moguce bez jnteresa spomenuti, da је tada jzЬio poljsko-njemackj rat, sa svjm svojjm posljedicama . Na zalost nismo mogli radi preuredivanja prostorija redovno
pratiti razvoj ovih hrpa pjega, ali је nasa Sekcija Ьг . 6 u
Beogradu redovno svaki dan fotografirala Sunce, te ovdje
dajemo u slici 2. njezinu snimku Sunca dne 31 . aug . i. g. u
6h 30 m sr. evr. vr. Spomenuli smo vec, da је ovaj skup
pj.ega vec slijedeci dan poprimio ' orijaske dimenzije. Radi
toga ocekivalj smo povratak ovih hrpa pjega iza slijedece
rotacije Sunc:a oko svoje osi, te smo ih tada oznacili rednim
brojevima 1321 do 1324. Osoblto је Ьila golema pjega
1321 sa dvostrukom umbrom, te smo је poceli odmah рго-

Sl. 3. Razvoj Sunceve pjege (br. 1321) 1izmedu 22 . i 26. spetembra 193 )
god . (Crt.ao Dr. S .Mohorovicic).

Kada se је ova pjega pojavila jmala је penumbra promjer
od kojih 75.000 km . ali njen је promjer ubrzo zatim dosegao vrijednost od gotovo 100.000 km! No najinteresantnije
је vidjeti, ka'ko је ova ogromna pjega brzo dostigla stadij
:raspadanja; kod toga је penumbra pokazivala jasne znako·

17

16
је smjer podudarao sa
smjerom strujanja u cjklonama juzne polutke, kako se је to
i moralo ocekivati. lzmedu dijelova umbre nalazili su se
svjetlj plamenovj (LjchtbrUcke), а nad djjelovjrna umbre
rastrganj svjetlecj оЫ,i! сј. Ova pjega prosla је kroz relatjvn j centralnj merjdjjan Sunca dne 28. septembra 1939. g ., da
se jza ponovne rotacjje Sunca oko svoje osj vratj kao рје-·
ga regjstrovana pod rednjm brojem 1347 ј opkoljena mnostvom hrpa manjjh pjega ј pjegica. Njezjna penumbra jma la је promjer od preko 60.000 km, а umbra је Ьila dvostruka
ј kasnj j e vjsestruka. Kroz relatjvnj centralnj merjdjjan prosla је dne 25. oktobra 1939. g., а dne 23. ј_ g . Ьila је snjmljena fotografskj u nasoj Sekcjjj br. 6 u Beogradu (gl . sliku

ve vrtloinoga strujanja, kojega se

stvom hrpa manjjh pjega ј pjegjca, da prode kroz rela t jvni
centralnj merjdjjan dne 15. decembra 1939. g. Ovaj skup
pjega nismo mogli radi losega vremena redovno promatratj, vec tek nekoljko puta .
Na pitanje sto su zapravo te pjege ne mozemo јо 5 danas sa sjgu-rnoscu da odgovorimo, а niti zeljmo na ovome
mjestu da iznasamo svoje mjsljenje . Mnogo је danas lakse
odgovoritj na drugo pi1anje, da· lj Sunceve pjege mog u uticatj na ziva Ьiса na Zemljj, а osoblto na covjeka . Na osnovu statjs t j(kjh jstrazjvanja је nedvoumno ustanovljeno, da
ta kav uticaj na covjeka doista postoji, о cemu smo vec na
ovome mjestu govorili (»Saturn « 111, str. 164-166; 1937 .). No
mnogo ј6: interesantnjje pjtanje kako mogu pojave pjega
·na povrsjnj Sunca uticatj na covjeka . Danas znamo, da iz
pjega Suncevjh jzlaze neke zrake valne ј korpuskularne
prjrode, а posljednje su cesto uzrokom polarne svjetlosti.
Ove zrake, apsorblrane od centralnih diJelova stanica (celi ja) zjvog organjzma, mogu da u njima izazovu razl icjte
promjene, а ј smrt, kako su to i moderna Ьioloska istrazjva r;ja dokazala 1 ); blologjja ј mjkrofizjka u uskoj su ј neposrednoj vezi .
Na kraju ugodna nam је duznost jzreci upravj Nadblsl<upske zvjjezdarnjce u Zagrebu nasu zahvalnost za ргјје spomenutj uzajmljeni instrumenat, s kojim smo proveli O'ta
i strazjva~ja.

Prjv. postaja za kozmicku fizjku,
Cent ralna Sekcjja br. 1 u Zagrebu
Dr. Stjepan Mohorovicic.

Sl. 4. Sunce d1ne 23 oktobra 1939 god . u 8h 30m sr. evr. vr. sa pjegama
1346-1351 sni,mljeno paгaboblckim zrcalom fokalne udaljenosti od
13,6 m. (Foto : А . Bertoto) .

Ьг.

4.), kao ј narednjh dana . Ovaj skup pjega imao је uopste·
vrlo dug zjvot, јег је prosao kroz relatjvni centralnj meridjjan Sunca dne 18. i 19. novembra ј_ g ., а pjega br . 1347 regjstrjrana је sada pod rednjm brojem 1377, te se је vec
raspala na dvjje pjege. Dne 8. decembra ј , g . povratila se
је ponovno kao pjega 1391, te se је ubrzo opkolila sa rпno-

Beitrag zur Untersuchung der Sonnenflecke. De·r Verfasser untersuchte e'i n,ige Sonnenflecke grosser Lebensdauer, welche das erste
Mal am 8. und 9. Juli 1939 den relativen Zentralmeridian der Sonne
pass·iert hatten und noch am 15. Dezember wieder ersch.ienen si nd .

1) lsp . na рг. Р. :Jordan: Biologische Ouantene rschei nungen. ZS. f.
d . phys.ikal . u. chem . Unterricht. 52 Jg ., Н . 6, str. 217- 223; Berbln 193'7
:2
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ваздушног притиска се ограђује утолико што сматра да се она као се

Земљотрес у Турској

кундаран узрок потреса може узети у обзир само аа извесне крајеве.

ваздуwни

и

Ландзберг (Н. Landsber.g)~) је испитивањем података међумесечне
nромене ваздушног nритиска 73 азиске станице, (као мере за промене

·опште атмосферске циркулације), нашао да она nоказује највеће вред

nритисак

ности у доба око равнодневица. Пошто овакав годишњи

Већ први извештаји дневних листова о катастрофалном земљотре

-су у Турској 27. децембра пр. г . говорили су о сне:жним
<>пустошеним крајевима,

које су се јавиле готово

вејавицама

Једновремено са

у
по

тресом и које су патње преживелих учиниле још већим, а убрзо зат и м
стигле су веои о великим

кишама и поплавама у западним

крајевима

Турске. По овоме, једна чудна коинциденција разиграних стихйских сила
.Земљине коре и ат~осфере. Или ћуд случаја, или ослањајући се на
овако приказан временски низ појава као да су 9еј·авице, а затим по
плаве биле последица земљотреса, или ...
Посматрано метеоролошки преокрет у времену у једном делу

Турске у току ноћи 26/27. децембра, којег је доиста било, могао је бити

непосредно изазван само метеоролошким чиниоцима. Да се лако утвр
дити прегледом метеоролошких података да је тај преокрет на
ступио као последица смене охлађеног ваздуха зимског · малоазиског
антициклона

(високог

ваздушног

притиска) топлим

из источног дела Северне Африt<е и Средоземног
праћена

Дакле,

порастом

једно

температуре

за другим

иду:

и

знатним

смена

ваздушним

масама

притиска

ваздуха.

Мора, која је била'

падом

ваздушних

маса различита

порекл а

односно промена притиска и температуре ваздуЈ<а па вејавица и јаке
кише, али исто тако и: промена ваздушног притиска па потрес. У том
случаiу се може говорити о узрочној

вези између ваздушног прит...,ска и

'nОтреса.

Било је и има доста геофизичара и геолога

": оји су овакву

везу

узимали озбиљно у обзир и испитивали је у вепиком броју случајева и
који су нашли да је она сасвим вероватна и могућа. Потреси настају или

зују и колебање места полова

и

потреси

.Земље

са

nериод

врло

nока

дубою1м

огњиштем, он сматра да се транспорт ваздушних маса може узети као
потстрекавајући узрок оваквих потреса, преко колебања полова .

Мени се чини да са истим оправдањем могу бити узети у обзир
као последњи узрок потреса и расподела (велики градијент) и промена
ваздушног притиска, кадгод одговарају

смислу тенденције

геолошких

·кретања, јер између њих нема принципске разлике. У оба случаја се ра
ди о ус'nостављању разлике спољног nритиска; једанпут је то разлика
просторном, а други

пут у временском простирању.

Анализом метеоролошких података из синопту,чких карата,
су радиографским путем прикупљени у пријемној радиостаници

у

који
Ме

теорr.>лошке опсерваторије Београдског универзитета и које смо за ве
Ћи број турских станица у погледу вредности ваздушног притиска про
верили у Метеоролошком одељењу Ваздухопловства војске, могnи смо
у вези са потресом у Турској од 27. децембра пр. г. утврдити следеће

чињенице . Са изузетком приморских

областии

влада у целој

Турској

хладно и тихо време, местимично са слабим ветром, <а високим gазду

шним притиском у току 25. и 26. децембра. Између 25. и 26. ујутру ко~ 
статован је приличан пад притиска над западном половином Турске, КОЈИ

се у току 26. појачао и почео захватати и друге

ном правцу. Пад притиска био је праћен
многим местима јавља се слабији

крајеве у североисточ

повишењем

температуре.

или јачи јужни и југозападни

У

ветар.

Почињући од западног и јужног nриморја јављају се nадавине, већином

услед прекорачења извесног равнотежног стања (у супкрусталној зони),

или услед кретања маса у Земљиној кори ради изостатичког изједначе
ња . Зато промена спољног притиска, до које допази било услед ;,роме

не, било услед расподеле ваздушног притиска над потресном облашћу,

може, понекад бар, бити последњи повод појаве потреса.
Мени је познато неколико радова који расправљају ово n~нање .
Томасен (Т. Ch . Thomassen) 1 ), на основу вишегодишњег
испитивања
и
изу.чавања
СТОЈИ

норвешких

известан

однос

потреса, дошао
између

потреса

је до закључка
и

расподеле

да

несумњиво

ваздушног

Ло њему, од одлучујућег значаја за појаву потреса јесте

по

притиска.

величина гра

дијента ваздушног nритиска на самом месту или у близини потреса; али
потстрек може потицати и од распореда притиска на већој удаљености
-од места потреса, чим разлика у притиску с једне и друге

стране

ди

слокацио~е линије постигне известан, знатан степен. Испитани случајеви
'Чешће су се

дешавали

при

високом него

при

ниском

ваздушном

о

при

. тиску.
Нопча (Franz Ba·ron Nopcsa) 2 ) је испитао

земљотреса (у Италији, _Истри,

1900 случајева европских

Далмацији и епиро-јонској

области)

и

нашао је везу са променом ваздушног притиска. Сматрајући да !<ратко

трајне промене притиска могу евентуално проћи без приметне реакције,
због велике инерције Земљ:1не коре, узимао је у обзир промене прити
ска у току два дана пре потреса. Промену мању од

1

мм живиног сту

ба за 24 сата ниј ' е рачунао. Његови су резултати: 1) најчешћи су потре
<:и

кад је у току

оба

претходна дана

ваздушни

притисак

или

растао

или

<>nадао; 2) постоје епицентри који реагују на

пораст

притиска

(плус

три који не припадају ни једној од о вих двеју

група.

Еnицентри

nлус

група), епицентри који реагују на пад притиска (минус-група) и етщен

групе

нису

измешани

са

епицентрима

минус-груnе,

него

су

регионално

издвојени у области спуштања и области издизања.
Конрад (V. Co·nrad)B) так о ђе сматра велики градијент !lаздушног
nритиска као вероватан секундаран узрок nојаве потреса, а од промене

Промене притиска од

25 .-27. и темnературе
1939 у Турској.

ваздуха од

26.-27 .

Х\1

киша, и у другим крајевима земље. Ујутру 27. децем~ра налазимо . до
бар западни део Турске и њено црноморско приморје у опсегу :е~tне
врло простране атмосферске депресионе области (ниског ваздушног
nритиска). За 48 сати, од 25-27. децембра, 7 сати ујутру, опадање ваз

душног притиска постигло је знатне износе над готоео целом Турском,

са изузетком југоисточних перифериских делова где је nрилично порастао;
највећи' пад притиска забележен је у залеђу источне половине црномор

ског приморја, у потресној области. Пораст темnературе

за

24.

сата ,

20
између 26. и 27. децембра ујутру, који је захватио скоро целу Турску
такође је био знатан, нарочито у потресној области и јужно од ње где
је из нео око 20n. Дакле, између 26. и 27.
децембра десио се
нагли
преокрет времена

у

Турској,

који

је био

изазван с ме ном хладног

тиненталног ваздуха топлим суптропским ваздушни м масама -

кон

21
Уnрази Југословенског
дећи

Нова

како је

већ било напред речено.
На приложеној слици

нета

не температура

ла

за

24

забележене су бројевим а вредности nроме
сата , од 26.-27.
децембра, у степенима и изву

,,ене су лtfНије једнаке промене ваздушног притиска за 48 сати, од

25.

до 27. децембра, у размаку од 5 милибара. Подаци за стање времена
ујутру 27. децембра били су доста проређени. Косим крстићима на сли
ци обележена су неколика места са катастрофалним дејством.
која су узета из вести дневних листова. Као што се види, пад

потреса ,
притиска

над nотресном области износио је делом преко 20 милибара.
Ценећи
величину површине ове области на само 50.000 кв. км. округло и рачу
најући да је ваздушни притисак над њом опао просечно за 17-18 ми
либара

у току

сати

48

пред

потрес ,

добијамо

да је

олакшање

спољног

притиска над том области за то време изнело

ћи по овоме, као последњи
пр.

г.

имала

би

се

сматрати

9 милијарди тона. Суде
узрок потреса у Турској од 27. децембра

временска

промена

ваздушног

притиска,

и

то његов пад, над
потресном области. Према томе, била би у питању
област геолошког издизања (област минус-групе) по Нопчи. Али не тре
ба губити из вида да је и расnодела nритиска могла бити од утицаја,
јер је градијент био велики . Ја нисам
узимао у обзир расnоред
при
тиска због тога што су праве вредности притис'ка високих планинских
станица
су

биле

вредности

несигурне, јер
промене

су

притиска

свођене
свакако

на

ниво

реалне,

морске
под

површине;

док

претпоставком

да

Es wird auf d1ie Luftdruckverhaltn'isse Uber Kle inasien als moglkhe
aLI~.IOsende Ursache des tUrki,s chen
kaMstrophalen Erdbebens vom
27. Dezember v. Ј. hi,ngewiesen. ln der be,igegebenen Abbl.ldung 51ind

dargestellt: 48-stUndlige, (vom 25. bls zum 27 . Dezembre um 7 Uhr)
LL;ftdruckanderung (Druckfall), durch lsal.obareл in Abstanden von је 5
mb und 24-stUndlige (vom 26. Ьis zum 27. Dezember um 7 Uhr). Temperaturanderunlg (Anstieg), durch Zahlenwerte 1i1n Zentigraden fUr e :inige
Stationen . Es s·ind di·e synopt·ischen durch drahtlose · Ubermittlung im·
Bel.glr,a der Meteorologischem Obse,rvat•or,ium empfa·ngenen Beobachtungen benutzt worden. Es fehlten d1ie Angaben von einigen wkht1igen Sta ~i one,n Mit sch:iefen KreLitzchen s'nd einige vom Erdbeben
sc hwer betroffene Ог1е gekennze<ichne·t.
М. Ој. Radosevic
По реферату Ј. Hann-a u Met. Zschr.

t?.e,itr. z. Geoph. 39, 37-57. 1933;
·<) Gerl . В. z. G. 40, 238- 243, 1933.

Xll , 240, 1895; 2 ) Gerl .
:з ) Gerl . В . z. G. 48, 239- 253, 1938;

СКУПШТИНА ЈУГО,СЛОВЕНСКОГ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА
Редовна
шп. а

одржана

годишња

скупштина

је

21

на

дан

јануара

Југословенског
ове

године

астрон!>МСКОГ

под

дру

претседништвом

nрвог потпретседника г. Стевана
Бошковића,
који
је
rюсле
кратке
уво дне речи предложио да се Њ . В. Краљу , Њ. Кр. В. Кнезу .. Намеснику
и Г. Министру просвете упуте поздравни
телеграми, што је
скупштина
једногласно усвојила. Г. Бошковић позива затим присутне да устаја

њем одаду пошту поч. Д-р Драгославу Јовановићу, бив. оектору Уни
верзитета у Београду и члану Саветодавног одбора нашега Друштва,
који

је

г . Д-р

преминуо

Војислав

прошле

године.

Грујић, пошто је

Одмах

потом

претходно

други

прочитао

~01 претседник

поздрав који

скупштини упутио г. Д-р Стјепан Мохоровичић, члан Саве то дав ног
бора, из Загреба, чита извештај Управе, који гласи :

јг
од

о

правила

прошлој

Министарство

на снагу

1О

астрономског друштва

раду Друштва

у протеклој

Југословенског

скуnштини,

астрономског друштва ,

поднета су

унутрашњих

фебруара

1939

част је поднети

послова

на

сле

години.

која

су до

одобрење државним

власти

их је

одобрило

и

она

су

ступи

године .

На основу тих нових nравила извршен је одмах nосле скуnштин~
понован избор оних функционера Друштва за који је надлежна Упра
за. За уредника .,Сатурна" поново је изабран г. Д-р Војислав Грујић,
а

за

његовог

власника

у

име Друштва

одбор ушли су од ранијих

· Стјеnан Мохоровичић

и

чланова г.

г.

Ненад Јанковиt.;

даље г.

у Уређивачки

г. Урбан Талија, Иван Томец,

Д-р Војислав Грујић, а

као

нови

је г . сf:ран Доминко. На положају шефа Посмаrрачке
и

Д-р

члан изабран

се кције

остао

;е

Павле Емануел .

Велика

пажња

обраћена

је

и

прошле

године

на

Друштвени

часо

пис ., Сатурн" , који управо , сада улази у шесту годину свога излажења ,
а који се показао као одлично с;рество за популаризациј у дстрон.:..мије
и ширење Друштвених идеја. Иако је било доста тешкоћа око његово :
штампања, више техничке него финансиске природе, ,.Сатурн" је у току
прошле године изишао на 240 страна, са више ориг ... налних радова чла
нова Друштва него икад досад.

Одазивајући се жељи чланова израженој на прошлој скупштини,
је организовала
nредавања реферате за чланове
Друштва .
Било је укупно четири предавања, а одржали су их: 1) г. Фран Домин

Уnрава

2)

М. Ђ. Радоwевиt;

на

ма;

к о,

је трансмисија извештаја извршена без грешака.

1)

извештај

Реферат о посматрању помрачења Месеца од 7/8 новембра 1938;
г. Д-р Во јислав Грујић, Метеоролошка и астрономска посматрања без

човека и пре појаве човека на Земљи; З) г. Ф ран
Дом и н ко,
Јоносфе
ра узроци и nоследице њеног постојања; и 4) г. Д-р Бранимир Малеш, Из народне космогоније и космографије.
.
Да би предавања била занимљивија, чланови Посматрачке сек
ције израдили су један пројекциони аnарат (г . Павле Емануел) и један
еnископ (г. г. Аватни Бертото и Фран
Доминко).
Предавања
су
одр·
жавана у Друштвеној просторији, али присуствовао
им
је,
нажалост
увек

само мали број

нице

свима

члановима

чланова ,

Осим

ових

из

иако су за свако предавање слате nозив

Београда.

предавања,

чланови

Друштва

г.

г.

Д-р

Војислав

Гру

јић и Фран Доминко
одржали су неколико
предавања из астрономије
nреко Радио-Београда, и то г. Грујић са темама :
Помрачењt'
Месеца ,
Метеоролошка и астрономска посматрања без човека и ;,ре појаве чо
века на Земљи и Нове звезде , а г. Доминко са те:•"ом Сунце и радио
таласи .

Прошле године завршено је штамnање књиге ,.Звезде и атоми"
од А. С. Единrтона, коју је на наш
језик
превео г. Милорад
Проти!; ,
прва књига која је изишла у издању нашега Друштва. Књиrа ј~\! штам
пана

лих

на одпичној хартији,

трошкова

цени,

тако

штампања

да је свакоме

са укусним повезом, али

било

је могућно

услед репативно ма

продавати

је

по

веома ниској

приступачна .

Што се тиче nосматрачког рада, заслужује да се истакне вредно
и редовно посматрање Сунца од стране г. Ивана Томеца, који је после
в ише

десетина година проучавања Сунца дошао до веома занимљивих
закључака о његовој активн ости . Посматрања г. Томец.а редовно с е
објављују у .,Сатурну", наnоредо са nосматрањима Сунца која врши г .
Д-р Стјепан
Мохоровичић. Г . Мохоровичић
бави се и разним
другим
посматрањима, онима која му његов инструменат, који је начинио, до

з~ољава, а нека од њих била су објављена у ,. Са турну". Међу њима. о
собито

треба

истаћи

лета, nропраћена

посматрања

одличним

Марса

приликом

опозИЦf1је

прошлога

цртежима ове планете. Друштво је добило

још два
члана који се марљиво баве
посматрачким
радом: г. Павла
Кунавера, чији су одлични цртежи Сунчевих пега објављ:;вани у ,.Са-

23
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. По саслушању извештаја Управе и Надзорног одбора , скупштин а
је Једногласно дала разрешницу Управи и Надзорном одбору, т е се

турну", и г . Николу Северинског, · који је дао врло добре цртеже Мар
су . За фотографисање

Сунца и Месеца

показао

се

ненвдмашан

затим· прешло на избор пет нових чланова Управе и чл.знова Н а дзор

г.

Аве.нти Бертото; неки од његових одличних снимака били су објављени

.ног и Саветодаsног одбора . Нова Управа има следећи састав :
nрет
седник г . Војин Ђуричић, пр~и потпретседник г. Стеван Бошковић, дру
ги п~тпретседник г . Д-р Војислав Грујић, секретар г. Ненад Јанковић ,

у нашем часопису, а други ће се објавити првом погодном приликом .

Дужност нам је да овом приликом укажемо и на предани рад г. Лиси

благ а ЈНИК г.

цина, који већ више година из података разних метеоролошких станица

саставља за "Сатурн" познати преглед метеоролошких прилика у нашој
земљи . Са задовољством истичемо и успех нашег члана г. Петра Мо

Драгослав

она је још увек недовољна да

подмири и најосновн1~је

Вели с ла~
проф .

по

требе чланова. У току прошле године она је попуњена мањим бројем
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SUNCEVA AKriVNOST
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1.

чланови

1939 годину

П РИ ХОД

----1940

Доминко ,

ГруЈића више страних астронома изабрано је за почасне чланове • Дру
штва .. Многи присутни чланови такође су изнели своје предлоге и су
гестиЈе о будућем раду Друштва. На крају скупштина је одлучила да

Приходи и расходи Друштва дати су у следећем прегледу :

за

Фран

штв.а изабран г . Никола Тесла , а на предлог г . г. Д-р Мохоровичића и Д-р

сопис " Сиел е тер" .
На дан 31 децембра Друштво је имало 89 чланова.

из

г.

г-ца Винка Баљић, г. Алија

Михаиловић и Мирослав

и предлоге,

књига већином поклона пријатеља Друштва . Најзначајнији добитак је
к њига Руђера Бошковића "Философие натуралис теорија", коју је
Друштву љубазно поклонило Министарство иностраних посло;;а . У заме
ну за "Сатурн" Друштsо је почело од ове године примати белгиски ча-

Закључнн рачун за

књижничар

чине: г. г. Д-р Урбан . Талија, Иван

Што се тиче књижнице Друштва, услед недостатка материјалних

срестава

Рацков,

гић и г . Милорад Протић. У Надзорни одбор ушли су г. г .Јован Лазић,

друшана, који је независно од других открио комету Ахмаров-ЈурловХасел.

Стеван

Управе г-ђа Жозета Драгутиновић,

Издавање

Салдl)

З.О21,56

1.785,50

1.2З6,06

2~.4 1 0,50

19.68З,70

2.726,80

25.4З2,06

21.469,20

З . 962,86

1

'

1

'1

1

!

1

Nihaпje ritmov
\20. 6 .1 9З9,+14°- 14U, L 229", 1 29. 6 .1 9З9, + 50_ 60,L1100o
- pulzacija (паЈ- - - - - - - - 29. 6. 1 9З9,- 6О- 1 4О,L10З()
daljevaпje k 1. i п ·1· 9. 7.19З9,- 5О-Ј5°, LЗЗ5о, 1 - - _ - - - - - _
11. tabeli "Die
11. 8. 1 9З9,-14°+17", L254", Ј 22. 8. 1 9З9,+ 1 4°-30o,L l l7()
Rl1ythmeп " ) in
1
1
k taЬi i ci па stгaпi Ј
1
214, Satшn 1 9З9) : Ј
!
Prel1od zari scпe сопе od З. 8 .19З9, 1:3~ MEZ do 4.8 . 19З9, lбl1 MEZ,
preko centг . merid. ос! ЗО . 8.19З9, 1911 MEZ do З 1 .8 . 19З9, 22h MEZ,
Datl!mi p rehodov Ма/е skupine: dne - - - - Vecie skupine : dпе 4 1З 18 21 З 1
skupin preko
navi_d~z. ceпtr.
Skupine s svetl. t rak~m:' d~e З, 5,'7, 8, 11, 12, 14, 15, 16,
тепd 1 апа
22, 26, З 1.

25

24
V avgustu 1939 је akt·ivnost v obeh ritmih W rin Б. hitro narastla .
V obmocju W ritma је blla aktrivnost v.isja kakor v Е ~it~.u .. Nenadn i
dvig akl'ivnosti је le kratkotrajnega znacaja , ker se prtbltzuJe totaln t
submri nimum, glej stran 156, Sa,tum 1939. P.redznakii teg.a t-subm~nima so
se ze pojavritlti ko•t subm'inimti na ju~n·i poloЬ\i v juniju in juliju 1939,
glej str.an 215 ri n 238, Saturn 1939.

Dne 9. 8. 1939 se је nahajala па В -!- 16 " ·in L 266°-259° (cen•t r. merid.

'L 286" 25 оЬ 12 h MEZ) ena manjsa skupina, obstojeca •iz 3 peg v ve·l ik osti 5", 10", 25 " s svetlobnlim trakom v vecji pegi . V tej skupin i ра so
.s e pojavile nenad•n e li n velike izpremembe v casu 24 ur, tako, da је ta
skupina obstoj•a la dne 10. 8. 1939 iz 2 vel·ikih peg: 40" s 3 jed ri .i n 50" s
sve t lobnim trakom. lstega dne (10. 8.) se је nahajala М skupina оЬ
12 h MEZ, 7 heliogr. dolz•insЮih stopinj vzhodno od cen.tr. meridiana .
Znacilno ра је sledece dejstvo: v casu ko so se vriHie v gror·i opisal1!i
skup·ini velike izpremembe in s.ilen razvoj skuprine - so se pojavHi v
Bolga rliji. potresi, Vezuv је pricel delovati, in nastal a so nешја v razл i h pokrajinah .
Pre·hod zarriscne cone (glej taЬ\ico) se је vrsil 3- 4. 8 in 30.--31.
8. v f}obl narascanja akt'i vnosti .
Priv. observatorij za sonce v LjuЫja·ni ,
v septembru 1939.

Resume:
lm August 1ist d ie Aktivritat •i.m W- und E-Rhythmus schnell
gest iegen. lm Bere iche des W-Rhythmus vatr dtie Akti vritat grёsser als im
E-Rhythmus.
D·ieser Anst ieg der Aktivitat itn beiden Rhythmen ist nu r von kurzer Dauer, weg.en schnell nahenden Totai-Submrin,imums, vide S. 156,
Sa i urn 1939. Als Vorbote des nahenden T-Subminimums wurden be ;·eits.
di e SLibmtinima auf der SlidhaiЬkugel im Junri u. Juli 1939 beobachtet,
v ide S. 215 und 238, Saturn 1939.
Pulsat•ionsfaktor am 11 . 8. 1939 im WR war 2,454, ,jm Vormonat :
vide S. 215 tiЬid . u. Punkt 17 »Die Rhythmen «.
Am 9. 8. 1939 wшde auf hel iogr. Br + 16° u. L 266О - 259 ~ (Zentr.
Merid : L 286° 25 um 12 h MEZ) e1ine kleinere GrLtppe bestehend aus 3
Flecken 5" , 10" u. 25 " G r ёsse mH einer Lichtbrlicke ·im 25" Fleck
beobachte t. Diese Gruppe ha•t sich stark u. schnell vergrёssert und bere i ts am nachsten Tage am 10. 8. 1939 wurden 2 grosse Flecken u. zw.:
der voran g ehende Fleck 40" mit 3 Umbrae und der nachfolgende F. 50"
mi t Lichtbrlicke beobachtet . lnteresant ist .d ie Tatsache, dass zur Ze it
d er rap iden Ent w icklung dieser Gruppe der Vesuv-Ausbruch, Erdbebe n
in Bulgar·i en und Unwe tt er beobachtet wurden .
Der Durchgang der Herdzone durch den Zent. Merti dian wa r am
3- 4 und 30.- 31. 8. 1939 zur Zerit des Rhythmenaufst,i eges (vide Pun kt
49 >> Die Rh vth men «).
Samt liche To tai-Submrinima se it dem Jahre 1922 sind auf S. 62,
Sa turn 1938 u. S. 125, 156, Saturn 1939 angeflih rt. Ebendort ist d ie
G e set zmas sig ke it der Ersch e•i П LI Q der T-Subm ini ma in period•ischen
Ze iti·nt e rvallen an g egeben .
Das nahende To t ai-Subminrimum, welches be t· e i ts seit Junri 1939
in En tw ic ke lung sich befindet, wird , wenn i n w .in.te rmonaten . 1939 !1940
die volle Entwicklun g errelic ht w ird , - e i ne lan g er daue rnde und
ausg ep ragte st renge Fros tw i tte rung zu Folge haben , vide Punkt 7. S.
63. Sat u rn . 1938.
Da s nachs tfolgende To ta i-Subm inimum Љllt in die

Refrakt or k ojim g. Ј . Tomec posma t ra Sunce .
1) Projekc iona ploca sa uredajem za orijen tc:; ciju · i me re n je ; 2)
Hersch e l-ova Sunceva p ri zma ; 3) uredaj za men ja nje okulara; 4) zakl on ;
5) korekcionri zavrtanj za deklinaciju; 6) motor za pomera11je refra kt o ra ;
u ca sovnom ugiLI; 7) cev durblna .

Herb stmonate
1940( :Un w e tte r: ). Sollte jedoch in de r
Entwickl un g des laufenden TS eine Vezogerung od er Storung stattfinden, so werden wir in d en Wintermonate ll
1940/1941_ ein Totai-Submin imum b eoba chten, (grosse Temp e rutur d ifferen zc n : st renge Kalte und g rosse Hitze, vi d e
T ab elle Uber TS Zeitintervalle, S. 156, Saturn 1939) .
Lj u Ы j ana .
lvan Jomec

27
26
њеном месту нацртана Медузина глава. Алгол припада спектралној кла

lzvestaj Dr. S. Mohorovicica za novembar 1939
Dje·latnost povrsine Sunca Ьitla је u mjesecu novembru 1939. g.
uvijek jaka. lmali smo dva makstima djelatnosti pjega, i to dne·
2-gog ·i 16-tog. Najslablja dje·latnost pjega blla је 9-togl i 26-tog. Granu laoija Ьila је osjekom dosta jaka, а bLikti nje slabe do normalne.
PPil ozena sl.ika daje nam grafi.cki prikaz djelatnos.ti pjega, dok su srednje mjesecne vr1ijednosti:
'
f= 25,1 ; 9 = 8,72; Г = 112,3; G = 3,85; В = 1.48.
Od e-.lementarnih dogadaja imali smo pocetkom druge polovine novem bra jake provale ·vulkana Etne, potrese u Turskoj i ja k potres u·
U. S. А .
Citav mjesec biJ.a је djelatna juzna · polutka Sunca, ali se је sre d•inom mj€·seca djelatnost pjega prosirila i па sjevernu polutku Sunca .
Priv. postaja za kozm,icku fiziku,
Central·na Sekcija br. 1 u Zagrebu.

си в ~. То је, дакле, бела звезда; међутим, Арабљанин Ал-Суфи, који је
у Х веку поново одређивао привидне величине звезда из Птолем~ево~

односно "Хипарховог, каталога, каже да је Алгол црвене боје. Промен -

JOS

"/"

fSD

..
зо

20

ИЗГЛЕД НЕБА

Шетњ~ по небу
., Код ногу Андромеде налази се Персеј, кога онај исги ветар кој~-1

доле.зи са пола бије у лице", каже Цицерон, наводећи Аратусове сти

хове у којима се описују иаглед и положаји сазвежђа. У nрошлом бро
ју ,.Сатур.на" описали смо како је, према митологији, постало сазвежђ е

Персеј (Perseus) на коме ћемо се сада задржати. На старим картам а

Персеј је заиста приказиван , како каже Аратус, крај ногу Андромеде ,
држећи у једној руци мач а у другој Медузину главу, која се некад

сматрала као засебна група звезда, иако
Због Медузине главе Персеј је на неким

не

као

посебно

сазвежђе.

картама означен као

_. ,Носач

ђаволове главе". Крајем Средњег века могао се на неким картама ме
сто Персеја наћи Давид, како држи главу Голијата - тежња да се кла
сичке митолошке личности замене библиским.
Персеј је веома занимљиво и лепо сазвежђе. Како преко њега
прелази Млечни пут, то је бро ј звезда веома велики, а осим тог<'! има

и врло много јата звезда. Голим оком могу се видети само око 90 зве
зда , али је зато поље и малог дv:=-бина начичкано звездицама слабијег

сјаја које пружају

изванредно леп призор. Најсјајнија звезда је alfa
Persei (Алген иб), али је много занимљивија од ње чувена променљива
beta Perse•i или Ал гол. Име јој потиче од арабљанске речи ал-гху л , што

~"'"'"' чvловиште или Ђаво, а тако је названа јер је на картама баш на.

Ма гл ина N. G . С. 1499 у сазвежђу Перз еја.

љивост ове звезде открио је 1669 Mon•ta nar•i, а протекло је више од
· једног столећа док јој није, 1782, Good ~ick e одредио периоду, која
преме. њему износи 2д 20h 48m 56s. Argelander је место 56s нашао 52s ,
а Smidt, 1875, 53s. Наравно, ова променљивост одмах је привукла па
жњу астронома, који предлагаху многобројне хипотезе, више или мање
вероват не или м огућне, за објашњење ове појаве. Flamarion, на пример ,

29
28
износи претnоставку да се на овој звезди можда налази неки огроман

таман континент који

се, услед ротације звезде, с времена на

време

окреће према нама и тако смањује њен сјај . Нагло оnадање сјаја код
Алгола оправдало би ову хипотезу, али и сам Flammarion признаје да .
се тешко може усвојити

nостојање таквог континента.

Друга претnо

став.ка била би, да око звезде кружи рој метеорита који, кад се нађе

између ње и нас, производи nомрачење или, nак, ово настаје услед за
клањања од стране неког пратиоца. Ова nоследња

хипотеза

показала

се, најзад, као најблИжа стварности: Алгол је заиста двојна звезда, са
једном веома сј' ајном комnонентом, а другом тамном у nopeijeњy са
овом: како се Сунчев систем налази приближно у равни
путање
овог
двојног система, то тамнија комnонента у једнаким временским разма

цима заклања сјајнију, те привидни сјај зведзе оnада. Касније је наiјено
доста других звезда истога тиnа, који је добио име по Алголу. Звезде
Алгол-тиnа

кривама

разликују

сјаја

који

се од других

нагло

о Алголу nоменућемо једну

расте

променљивих

и

нагло

по

опада .

карактеристичним

Кад је

већ

реч

анекдоту о француском астроному La
Lande-y. Прича се да је он са једног мосна у Паризу nоказивао про
лазницима промене сјаја ове звезде. Изгледа да је имао доста слуша
лаца и nосматрача, јер је полиција
најзад
забрамила
ова
предава
ња под ведрим небом да се не би ометао саобраћај. Још једна звезда

Пој ачање делатности циклона на
Атланско м
Океану
и
њ"'хово
nостеnено ширење на северну nоловину Европе, условљавало је nосте

nено. nом:рање цен.тралне области високог притиска у npai3цy Европске
РусиЈе , КОЈИ се тамо и стационирао. Одавде се његов уплив ширио nре

ко Карпат а и Бугарске у нашу земљу изазивајући источни и југоис;очни
ветар

у

Подунављу .

Све

Евроnом,

јача

активност

циклона

имала је одјека и

на

над

Скандинавијом

Средоземно Море,

и

целом

где

северном

је циклонска де

латност знатно ојачана .

С~едоземн~
.цела,.

~ОЈИ

Ј~

циклони

СВОЈи.м

су

доласком

привлачили
изазивао

топли

осетан

ваздух из
nор<~ст

јужних пре

тамперат-уре

у

целоЈ ЈУЖНОЈ СрбиЈИ и на Балканском Полуострву . Али nошто је тај ваз
дух б ~~ у исто време и влажан , доносио је собом ј ако
наоблачење
и

~иш у. Његово одржавање у неnосредној близини наше земље изазвало
Је та_кође и јако струјање ваздуха из јужне Русије преко
наше
зе м ље ,
где

Је

услед

тога

наступио

пораст

ваздушног

притиска

и

извесно

ра зве

дравање .

Меiјутим ,
ска

делатност,

них

~иклона

нашоЈ

н~д .северном
КОЈа

на

Је

Европом

проузроковала

Средоземном

се

све

више

стварање

Мору,

који

су

развијала

читавог

изазвали

низа

циt.tлон

се :<ундар

кишу у целој

Краљевини.
П':'степено

померање

циклонске

делатносrи

на

источну

nолови

у Персеју заслужује да је овде nоменемо. То је нова из '!901 године,

ну. европског континента

вање

КОЈ ';! Је за извесно време онемогућио даљи прелаз
циклона
северно м
Евроhом . Уплив овог хладног
ваздуха осе1ио
се чак у нашој
држави,
где је свОЈИМ доласком изазвао осетно
захлађење
и
nојаву
кише
и

која је у своме максимуму достигла сјај Веге и која је потстрекла науч
нике да се више nозабаве ови~ појавама од великог значаја за nозна
rnpaвe

структуре

звезда .

Веома су добро nозната два јата у Персеју, обично обележена са
'1 и
h. Њих је nосматрао и оnисао Herschel, по ;<оме се озн а uују са
Н . Vl 33, 34 (N. G. G. 869 и 884) . Herschel nомиње једну као рубин
црвену и леnу звезду у средини јата h. Оба јата, која се могу видети и

голим оком, састоје се од великог броја звезда, већинол., 10-11 при
видне величине, меiју којима има доста двојних и вишеструю1х . Да спо 

менемо само још два јата: N . G. С. 1039 (М 34), за које је Mesзier
рекао да личи на "масу малих звезда", и N . G . С . . 1245, веома богато

у звездама. Од маглина навешћемо само лепу Дифузну маглину
N. G. С . 1499, чију слику доносимо, која се налази усред читаво r роја
малих

звезда .

Н. Ј .

снега,

нарочито

.

Овај

Је

на

северној

хладан

дошао У

везу

привлачило је хладан

ваздух

ваздух

чак са Гренланда,

nоловини.
ускоро

се

nомерио

даље

према

са огранцима сибирског антициклона, а

истоку,

где

наш а је :емља

дошла nоново под уплив топлијих ваздушних
маса
са
југа.
Северна
Европа налазила се nоново под ниским притиском ,
а јужна
Европа
је
била под упливом сувог и топлог
ваздуха са југа, који је изазвао
nо
бољшање времена у нашој земљи и местимично разведразање .
Кретање

временских

прилика

по

данима

види

се

из

приложеног

прегледа:

новембра:

1-4

местимичном

кишом

Преовлаiјивало
на

северној

је

облачно

и

магловито

време

са

nоловини.

5 новембра : Облачно , кишно и бурно време у целој Краљевини .
Температура је порасла.

6 новембра:
целој

Преовлађивале је облачно и доста топло
вр е.IЛ е
кишом на јужној nоловини и средином државе .
новембра : Преовлађивале је ведро са јутарњом маглом

7-9

Време у новембру 1939 г.
(Издаје Ваздухопловно метеороnоwко одељење у Земуну)

долинама

у

половини .

континенту па се његов уnлив увелико осећао и у наш ој држави . Услер.

тога се уnлив средоземних циклона у нашој земљи није осећао у толи

кој мери, али се иnак његово дејство изражавало највише у ублажавању

температура.

Долазак тоnлијег ваздуха у нашу државу вршио се углавно кроз више
слојева атмосфере. На тај се начин заrревање приземног ваздуха често

вршило и из горњих слојева атмосфере, па на ниже. Овакве чињенице
условљавале су код нас стварање претежно облачног, а често и маrло_ , .... ,....,..

... ..-..",.~~ """~.:.

l":.:o
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КИUЈОМ .

маглови

новембра: Делимично облачно у приморским краје\"има . Обла

15

магловито

16-17
са

Преовлађивале је nретежно облачно и

новембра : Облачно и магловито време са кишом на Приморју

чно ·· и

Пошто је европско коnно у то доба б ило
већ
прилично
хладно,
делатност циклона ј'е била ограничена
углавном
на
с евероза п адни
део Евроnе и на Средоземно Море. Висок притисак се задржавао на

новембра:

у северним крајевима.

Прва nоловина ме сеца новембра nоказала се као умерено тоnла,
док је· друга била хлад на са појавом снега у nланинским пределима и
крајевима.

у

котлинама.

време.

14
и

се верним

и

10-1 З
то

у

Краљевини са

мало

18
јача

свуда у

унутрашњости

новембра: Претежно

кише

слабом

облачно

кишом нс;

време у целој

исто чној

Краљ f> вин ~ 1

местимично .

новембра:

облачност

са

Разведрило се

владала

је

на

ск.оро у целој

североисточном

Краљевини.

Нешто

делу.

новембра: Преовлађивале је делимично облачно време .
новембра: Облачно , кишно и местимично бурно време. Снега
је било местимично на северној nоловини.
21 новембра: Облачно са кишом и снегом на северној nоловини,
где јв наступило осетно захлаiјење. Облачно кишно
и
нешт о
тоnлије·

19
20

време на јужној половини Краљевине.

'

31

30
22 новембра: Захладнило је у целој
земљи. П~еовлађивало
облачно у целој земљи са кишом и снегом на исто ч но) половин~ .

23-24

новембра: Преовлађивале је облачно време у целоЈ

љев и ни са кишом и снегом на северној половини.
25 новембра: Ведро у Доњем Приморју. Облачно

.1

Кра-"

ма г ловито

св уда у унутрашњости са мало снега у Моравској. бановини.
26 новембра: Разведри ло се у северни м краЈевима. Преовлађивале је облачно на осталом делу Краљевине.

27 новембра: Облачно време у целој Краље в ини са ки шом у се-

верним крајевима.
28 новембра :

Облачно са н е што к и ше на с~вероз ап адном делу .
Разведрило се у осталим пределима . Те м перат у р а Је м~ло порасла .

29-30 : Преовлађивале је облачно и нешто топлиЈе ~реме. Магле
је било у долинама и котлинама. Извесних ведр и на било Је на западној

Novosti

је
Трмста
mеs-а

од

рођења

Ја-

Gregory-a. -

Прошле

го-

КРЕТАЊЕ МЕТЕОРОЛО Ш КИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПОЈЕДИНИМ МЕ
СТИМА НАШЕ К РАЉ ЕВИ НЕ У МЕСЕЦУ НОВЕМБРУ 1939 ГОД.

да

прилично

ји

је

у

t::

1

E-

~

:s:

"'u

о..

<l):;;;

~~
о>.

;:;;
E-

<t
1 Љубљана
21 Загреб
3 ј Марибор
41 Бања Лука
51 Сарајево

61 Плевље
71 ТузЈЈа
8\ Мостар

9\ Краљево

10 С.1. Брод
11 1 Н ови Сад
12\ Осек
131 Сента
141 В. Гр аниште
151 Б е оград
161 Крагујевац
17\ Ниш
18\ За ј ечар
19\ К. Митровица
20 \ П еh
21 \ Скопље
22 \ Демир Капија
23 \ Битољ
24 \ Раб
25 \ Сп ЈIИ Т
26\ Хер l! егнови

заборављеног,

своје

време

1 5.6116.01 91- 4.91 2bl -1 :! 11 1:21 1 51 1 1
i 6.6116.71101- 3.0\ 25 1 11 21 1 14 1 31 51 -1 - 1
1 5.3\116.61 71- 5.71 ~с! 21 171 91 31 71 1! -1
1 6.9124.01 51- 2.0i 26 \ -1 201 131 4\ б \ -1 11
1 5.9124.8 \ 51·- 1.9i 261 -1 151 f l 31 101 -1 1\
! 5.5 \19.2\ 51-- 4. ~1 271 -1 141 91 31 17 1 -1 -1
1 6.9123.1 \ 51- 2.4 : 2 с1 31 171 11 1 4\ 51 - -1
110 9!21.21101- 1.01 :!.51 ~~ 131 101 -1 11 -1 41
1 6.3116.0\101 0.0 \ 2~1 2\ 171 91 11 - l -! -1
ј 6.5 \17.21 5\- 3.2! 26\ 1\ :Ю 1 19' 21 5\ -1
'
1 7.411!·\.01 91- 1. 5: 261 21 20! 1PI 11 21 -1 -\1
1 6.4115.81 91- :2.41 261 21 2~ 1 171 31 41 -1
Ј 6.2\15.81 8\- 1.81 231 11 lS\ 121 11 7[ -11 -1
1 6.1 115.31 81- 1.31 301 41 181 161 21 41 - -1
1 7.3117.3\ 81- 0.41 :'61 21 201 151 11 11 -1 -1
1 6.9117.5128 \ 0.2 1 241 31 20 1 13 1 21 Ц
-1
! 6.6114.71'281-- 081 301 11 181 121 41 21 - 1 -1
1 5.2\15.6128 \- 0.:2 1 271 -1 '231 91 41 81 -1 -1
1 6.7118.31 31-- 2.21 301 -1 241 71 - 1 4\ -1 -1
1 6.9 \17.8\ 1\- 2.0[ 27 \ 1\ 191 71 2\ 31 -1 -1
1
1 8.0119.2\ 31- 3.5\ 28\ 11 171 12 -1 41 -1 11
1-! - 1- 1 - 1 -1 - 1-1-1-1-1-1 - 1
1 7.3\20.5 \ 3\-- 2.7 1 27 \ 1\ 16\ 10! 2\ 4\ -1 1\
\10.6\17.1 \ 51 0.41 21\ 21 131 6~ -1 -1 -1 1\
112.3119.6\ 5\
2.0\ 25 \ 5\ 11 \ 121 -1 - 1
11
113.41,21.4\ 5\ 5.21 261 51 8 1 1Ol -1 -1 -1 1\

-1

63. 1
56.3
143.1
56.2
50.1
82.3
100.1
51.2
8 1.0
75.7
115.2
61.2
39.6
57.9
56.5
5 1. 2

Шкотска,

тике
и

у

био

је

доста

за-

бу .

гу

је

је

указао

и

матема-

0>~ је ту

приликом

Јупитерових

удари
га кап ,
ускоро потом,

те

1675,

заслужан
на

за

једног

са те лита

изгуби
вид,
d
и умре. ~rego-

астрономију

корист

из

имао

која

се

посматрања

јер
може

пролаза

су

се

једној трострукој
о трима кометама

заједнички

Појаву

сличну

ко

ко

кретале по

сВ"ој

не

помиње

и

Сенека у својој књизи о кометама ,
где каже: .,Ефор, поводом
комета
ко ју

су

јер

сви

је

брижљиво

проузроковала

ср ећу

и

поплаву

својом
Хелисе

посматрали,

страшну

појавом
и

Буре,

не

изазвала
прича

ка

ко се она поделила на две звезде ,
што нико сем њега не навод и". Се

нека
ми

не

верује

данас

Ефору,

у

ту

можемо

јер

су

се

могућност,
дат~-1

сличне

за

али

право

појаве

по

Меркура и Венере за
одређивање
паралаксе Сунца, о чему је писао у
своме делу
»Optica promota,
seu

нозиле у више махова.
За
комету
v.з 1348 такође се говорило
да
се
р <. здвојила на више делова, али ни

Осим
тога
усавршавању
инструмената, те је по њему добио
име
један модел телеск·опа,
који

ј е искључено да је она само имала
вvше репова, а за две
комете
из
1618 Кеплер је .мислио да су дело
в и једне комете која се
раздвоји

је

ла .

abdita
radiorum .. . «.
G·regory је радио на

он

изумео,

а

који је

наведеном

описан

делу.

у

Gregory-eв

rелескоп има на средини огледала
мали кружни отвор, а испред овог
једно
мало
издубљено
огледало .
Светлосни зраци, пошто се одбију
до

великог

огледала,

падају

на

ма-

Најзад, распадање комете Biela,

које

је

први пут запажено
јануара
било је очигледан доказ за о
но што се раније само нагаЂало .
Године 1865 устано11ио је Sсhi ·ара
rel/li да се познати метеорски
рој

1846,

Персеида

креће

по

истој

путањи

по

ло и затим, после поновног одбијања кроз отвор на великом огле-

којо ј се, три године раније, ~рета
ла комета T,uttle.
Од те чињенице

далу

па

улазе

у

окулар.

Осим

Gregory је увидео потребу
за

телескопе

уместо

тога

да

се

параболичних

до

закључка

стали
шко

да

распадањем
доћи ,

а

су

метеори

комета

нарочито

није

кад се

пo

те
има

огледала праве огледала
чији
аксијални пресек отступа
нешто
од
параболе. Од њега је остало и је-

на уму да је ово распадање
утвр
ђено посматрањем. Одређивање пу
rања других метеорских ројева до

дно
вом

шло је

дело

из

математике

»Vera circuli
quadratura «.

под

et

насло-

hyperbolae
нј.

као потврда исправности
о
ваквог схватан.а: 1872 године, када
је, већ удвојена, комета Biela
морала опет да прође близу
Земље,

она
Метеормтм

55.9
11 5.6
35.6

дv.не

89. 1

тању

65.6
2 10.8

је

професор

Ec~mbourg-y.

опсерваторију

62.-Ј.

76. ~3

ко-

слуга за астрономију . G ·regory, l<oји
је
рођен
у
New-Aberdeen-y

већ

15/5.0

имао

али

кинеским посматрањиЕ. Biot,
налази

које је сакупио

с е спомен о
ме ти, управо

извући
"Z

~

Већ међу
ма,

дини
навршило
се триста
година
о д рођења James-a G· геgогу-а, са·

лосматрања

половин и .

СТАНИЦА
(место)

rодмна

том

га

везн

комете

се

увече,

да

видети

зда падалица, које су
спадањем ове комете .

интереса

кажемо
ко

се

.мете

коме·

GiacoЫпi-Ziпner .

претпоставити

'дана ,

без

са

Giacobini-Zinner. Ове
9 октобра Земља ће на
путу око Сунца
пресећи

ме

же

у

да

неколико

дошло

до

распадају

·теорита

њихови

ће

доста

овом
речи

да

су

остаци.

на

нигде није могла наћи,
али
појавила се
величанстве-

ње

киша звезда

дида,

падалица Андроме

посталих

коначним

пу- њем ове комете.

Мотозве-

постале
раНеће
бити

О меrеорима у вези са
Giacoblr:.i . -Ziппer .
г.

П.

>'еба

Ђурковић

за

у

написао

распада

кометом
је

Годишњаку

1934 стр . 171-180.

чланак
нашег

Н. Ј.

приликом
о

сазнања

и

се

госво-

се

место

томе
да

се

ројеаи

ка
ко

ме-

Nova Monocerotis 1939. vu је па

jedпom

decembгa

1939 otkrio А.
opservatorije

mann ,

sa

щimku

Nood 17
А. WachHamburg

32
kao zvezdu 8. veliбine . Polozaj no- nova dostli gla maks·imum svoga sja jra jos letos, kada se usled Ыizin e
ve za 1940. О . је
AR = 6h 40m 46s, D= - 1o 57' 31 " , 5. Sunca пiје mogla posmatrati.
Blagodareci staln·om fotografskom (ВеоЬ . Zirk d . А . N. 1,2; 22 (1940)) .
St.
» П·adzoru « neba opserva·tor1ije Sonneberg, pos lo је С. Hoffmeiste r- u
Нова
х ~потеза
о
мас~
~
ве·
i Р. Ahnert-u za rukom da n·a veПо-
cem broj u st.a rijih s пimaka identi- п~ч~н~ планета Пnутона.
t ikuju sadasnjiJ' novu. Tak·o је С. зн а т и на уччик Сер Џем с Џ и нс и з
Hoff me iste·r na 42 sni•mka od 1929 нео ј е в ео м а с м ео закључак о ве
do 1935 nasao novu kao slabu zve- л и ч и н и и маси планете Плутона. Ја 
zdu p romenlj>iva sjaja - sto је kod чина пертурбација које Плутон вр
noV'ih oblё:no sluё:aj u g ranica- ши на Уран и Нептун м н ого је ве
ma od 15.4 m do 16.2 m. Р . Ahnert t. а од оне која би од г оварала до 
је novu •identlif•ikov-ao na 7 snima - сада познат~ маси планете Џинс и ~
ka •iz 1939. Dok је on·a na sn i mci- то г а закључује да ј:е маса Плутон а
како
ma iz februar-a i marta jos uvek вероватно м ного веt.а . Али
ispod 13 odn. 11 p nividne vei'icine, не м а разлога nретпост а вити да је
na prvom i.ducem sn1imku, od 24. средња густина Плуто на знатно ве
septembra iste god•ine, nova је ve t.а од средње густине други х пла
l•iaine 7.63 m da Ьi zatim, uz slaba нета , то треба закључити да ie ње
kolebanja sjaja , stalno opadala . Ро гов пречник (за п ремин а ) много в е
P.Ahnert-u је no·v a 6 januara 1940 t.и од посматране вре дности . А з а
b'ila p~iv,idne velicline 9.55. U spek- што онда изгледа нама Плутон ма
tru nove (Wachmann) ·i n•tenz:ivne њи? Смело Џинсово об ј ашњење са 
su
lin~ije
jonli zova;n,otg
hel>ijuma, ст оји се у овом е: Због велике уда
k•iseon>ika i ugljenika , zatim Nnti je rаености од Сунца, те м пература н а
helijuma i ve 6i broj vodon•ikoVIih површини Плутона веома је ниска , .
тако да му је део атмосфере "за
а od ov;ih naroё:ito one u
l•in1ija ljub>icastom delu spekt,ra. L•inije ne- леђен " , тј . у чврстом аrрегатно м
bu•larnog por-ekla jos su slabe, a- стању . Усл·ед тога се Плутон nона
ша као испупчено сферно огледало·
li, sto је glavno, P.OStoje. Ро А. Д.
W-achmann-u se spekta,r nove od кој е одбија Сунчеве зраkе . Посма
трач на Земљи не види , дакле, пла- ·
njenog otk r'i ca, 17 . dec. 1939 do 5
нету
Плутон , веt. само
умањени
jan . 1940 n.i je znatno promen•io.
Сунчев
лик у испупченом
огледа
Slabo kolebanje sjaja rove, а naлу његове чврсте атмосфере .
ro oito sporo
menjanje
njenog
Ова је хипотеза веома смела, а-·
spektra i pojava ltinlija nebularn.og
ли с обзиром на име аутора вред-·
po•rekla, moglo Ьi da gov:ori u
n. Р•·
priolog mШjenju Р. Ahnerta da је на да се забележи.

Звезде~
/У

иэдању

номскоr

·

~у.rосnовенскоr

друwтва

'
wтампе,
у преводу
t;а, опсерватора

'

'

'

серваторије,

области

'

астро

иэнwnо

М.

6.

Је

из

Проти-

Астрономске оп-

популарно

ас;rрономиЈе

дело

из

поэнатоr

eн

rnec.к~r ' научника-астронома

А. С.

Единrтоttа. · кН.иrа се може добити
у свима
преко
1

!

веt;им

rсњижарама

Јуrосnов~нскоr

иnн

астроно.м

скоr Друwтва, &еоrрад, Ж.ГКnемi!н
соа 10, пут~м Поwтанске упутнице
иnи чековноr рачуна &р. 57011.
Књнrа је формата 8 , стр. '30, цена
30,._ динара. Књижарнма уобича
јени nроценат.
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POSTARfNA PLACENA U GOTOVU.

Б е· о г р а д с ' К а ·

/

~ПШIИП[К8 ШI~ПИОПИЦ8
и ·1а в ож п и Ј а в о n·
у сопственој зrрадн у 6ранковој yn. бр. 1.
Телефони: 26-722, 26-723, 21-313
Ф Н

n Н· .Ј

А

n Н:
З Е М У Н

БЕОГРАД

Краља Александра бр.

97

Краља Александра бр. 8

Прима ynore на wтедњу, повољно укамаt.ује и нсплаt.ује
на захтев улаrача

За улоге одговара Општина града Бео·града неограниче
но

и

неопозиво.

изДаје ка. снце за д_ечнју wтедњу
ЕскоЈtтује ме.нн'це н даје хипотекарне зајмове.
ПРИМА У ЗАЛОГУ :

хартије од вредности, злато, сребро и остале драго,

\

цености, као и све друге ствари.

НАПЛАЋУЈЕ:
без ика.квих трошкQва р·ачуне за утрошену електричну

енергију,

водоводне и остале

општинске

таксе.

НАПЛАЋУЈЕ ТАКСУ:

за ~државање гробница и _обнову њихових закупа.
ШТЕДИОНИЦОМ УПРАВЉА

,

САМОСТАЛНИ УПРАВНИ ОД&ОР

На тiP_eд.llOI' Главног просветноr савета Г. Министар, про
сгете CBOJifJI решењем Бр. 25650/36 препоручио је "Сатурн• ,
св•~ - средњнм школама у земљи.

~

'
Г. Мнн11~тар ' пољопрнвред~ својим решен.>ем Бр. 25834/36

претплатио Је све библиотеке свог pecop.f 11 пољопривредЈIИХ
шко.11а на "Сатурн".
'1
'
,
,

'Ј

-r

ГОД

Vl

2

\

броју

звезда,

несхватљивим

времен

зује са,времена стеларна астроноМЈија крију се огро-мна бо
1.

Д-р ВОЈИСЛАВ ГРУЈИЋ, ФРАН ДОМИНКО, МИЛОРАД
ПРОТИЋ
'
'
1

неизмерном

ским размацима· и безграничним даљинама на које нам ука

,_

~ У ~редннци:

'

'

За ,Југословенско астронокско друштво в.ласИЈV< и одговорчи
1

•

БРОЈ

БЕ-ОГРАД, ФЕБРУАРА 1940

... У

Д-р СТЈЕПАН МОХОРОВИЧИЋ, ИВАtЈ TOMEU

'

Популарна н стручна ревија Ја апровомнју, метеоропоrнју, rеофнЈнку н rеоде3нју

Човек и свемир

Пн. СТЕВАН 'БОШКОВИЋ, Д-р УРБАН !АЛИЈА,

1

н

р

у

•

одбор :

'

т

А

1

Уређивач~и

f

с

гаства за сваког који има осећања за природу,
живљавања

природе.

Радост која обузима савременог човека при nосматрању
леnота

уредник

иако је то

осећање сасвим различито од оног, та.корећи земаљског, до

природе

са.стоји

се

у

естетском

уживању

животних

сила на Земп-.и, у уживању њихових облика и игре бо·ја. Ме

НЕНАД Ћ. ЈАНКОSИЋ

ђутим, осеЋање

приро-де које се развија

на астроно· мском

тлу друге је врсте: ту су неизмерни временски размаци пре
ма кој има. ишчезавају живот и чежње сваког човека, па и це

f

1ч

лог човечанства, и бескрајне даљине свемира према којима

SADRZAJ:

Е. Стремгрен: Човек и свем~р

~"

М. Ђ. РадошеiЈић: Савремена класификација

33
хидра-

-'- - "' '~ ,
* * :· Opis' ћidroшeteora - _:_ ___:. _
и. таЉа: Razdaljiпe planeta od Suпca Sнпсеvа aktivno~t (1. Tomec i s. Mohoto\,iCic) _
Изгле,l( неба~ Време у децембру 1939
_г:_ 1
He,ferati '

- :з4

меrеора

Статут Југ. астрономскоr друштва

35

38
'1 ~

1

40

-

44
)- 46

48
-

"'

- 52

је свака

земаљска мера

неупоредиво мала.

То свемирско осећање природе не постоји од јуче, али
оно данас постаје све јасније, зато што се проширује наше
з _нање о

временским

и

просторним

размерама

васионе,

као

што је и открићем МЈилиона и милиона небеских тела човек
псетио сву релативну безначајност Земље у свемиру.
Тешко је и озбиљно питање какав је поло·жај , човека ако

га посматрамо, да тако кажемо, споља, са гледишта беско
начности простора и времена; не може се порећи да душа,
која је осетљива за лепоте з. везданог неба и посматра те ле
поте у светлости са- временог астрономског истраживања, мо

же врло лако бити обузета осећањем сопствене сићушности
и са резигнацијом расматрати питање важносТIИ• чо-века и ње
гова поло· жаја у васиони.
Е.

Стремrрен

(Астрономске минијатуре !, стр. 3-4).

Уредништво и

35

34

Савремена иnасифиkација

Ор

s

хидрометеора

(Ро

У јесен 1937 у Салцбургу примила је Климатолошка комисија Ме
ђун а родне

метеоролошке

по :о: натог

норвешког

организације

метеоролога

са

незнатним

изменама

предлог

Тора Бержерона о подели и опису

хидрометеора , заједно са симболичким

ознакама, препоручујуt.и их за

општу употребу у метеорологији . На тај начин је и у климатологију, где
се

до

сада

скоро

свуда

служила

поделом

и

означавањем

хидрометеора

онако како их је утврдио Међународни конгрес метеоролога 1873 годи
не,

ушло

разликовање

хидрометеора

према

стању

савремених

знања

и

схват а ња, које је у области тзв . синоптичке метеорологије било уведено
м ного раније.

И
лошки

Бержеронов опис
карактер , што је -

хидрометеора има готово искључиво м орфо
с обзиром на још недовољно познате про·

цесе генезе хидрометеора сасвим разумљиво, али је при подел и во
ђена рачуна о разлици општих атмосферских услова за образовање
х и дрометеора, те је подела изведена са
По старој
подели смо код главнијих

поред кише (хидрометеор у течном

много више диференцирања.
хидрометеора разлнковали

стању) још

свега три

врсте хидро

метеора у чврстом стању: снег, крупу (циганчиt.е, јариt.е, суградицу)

и

град {тучу), а по новој подели треба разликовати три врсте кише и шест

врста падавина у чврстом стању рачунајуt.и само главније.
Пош1о је и Комитет
Међународне метеоролошке
орган и зациј е
примио Бержеронов опис хидрометеора,

постала

је

његова општа

упо

треба у метеорологији у неку руку међународно обавезна, па је у пла
ну да се уведе у посматрачку службу мреже климатских станица Бео
градске метеоролошке оп серваторије. У самој Опсерваторији врше се
већ

од

почетка

ове

год и не

посматрања

Због тога се појавио мој• превод

хидрометеора

француском

и

немачком .

-

овом

три језика :

У преводу сам се строго

понекад не баш дословно

по

{у рукопису) овог описа са

них текстова, које је сам Бержерон саставио на

енглеском ,

придржавао

т е ксту .

Ма да мој

иако

-

оригиналних текстова , а највише енrлеске

превод не претставља

з бог употребљених термина),

дефинитиван

текст

(највиш е

ипак .сам се са задовољством одазвао же 

љ и у редништва ,.Сатур н а" да га овде објавим. Због тога што се надам
да м огу доћи до каквог драгоце н ог обавештења о називима

ора баш из редова читалаца овог часописа. Ч е т и р~1
» ц и г а нч и ћи « ,

» круп а «,

»суградица «

-

које

сам

хидромете

назива : .,козлићи",

употребио

за

че т ири

ра з л и чите врсте падав и на по новој подели постоје у нашем језику ,
а л и свак а ко не зато што је у народу било истог кр и терија за разл и ко
в а ње ових

падавина,

Нё>. з и в ,.козлићи" -

на

ос н ову

којег је Бержерон

извео своју поделу .

место његова синонима "јариt.и", који је уобичај е

н ији узео сам стога што је његова употреба у основном значењу мно
го ређа . За назив » љут и на « за падавину коју с м о до сада називали
м еђународним изразом " ледене иглице" сазнао сам од сар аје вског
м етеоролога г. М . Вемића, к ој и га је чуо од сељак а планинаца из око 
л и не Сарајева . За хидро':'етеор тврдо иње нисам нашао одго в ара ј ућ ~о~
нази в ;

и сто

тако

ни

за

поЈаву

н ошење

снега .

На к рају описа дата је сл и ка симбола хидро м етеора , кој и с у с ви
озн е. ч е ни одговарајућим редним бројевима
и з описа. Цртеж за
к л иш е
и зрад и о је г . Влад и мир Черне , калкулатор Метеоролошке опсерватори је
у Београду .
М . 'Ь. Радошевиt;
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Hidrometeori

Т.

Bergeron-u)

anafronta

(povrsiпe

n·adilazenja)

Ovi hidгome·teo·r•i padaju ugolavnom pniliicno ravnome rno iz neprekidпog оЫаспоg zastora, rjz nimbюs. tгatusa koj1i postaju iz kakvog
altostratusпog sistema Ф lii pril:icno visokog altostratusa, sa bezoЬijcn.im
oЬiaLnjm masama odozd·o ( >>dronjc:j «). U poslednjem slucaju ovih nj$kih oЫacn i h »dronjaka « moze Ьi<t i toi'iko mnogo da је altrostratus
potpuno sakriven.
·
1. K •i 5 а. PadavФna koja se s.astojl i jz vodenih kapi (u :еспоm
s taпju) koje su vec.j пom vece od kap·i s•ipljenja (v. пјzе) , tj. koje vecjnom jmaju precn:ik vecj od 0,5 mm; ako kapi n1jsu vece od kapi s•i pljenja, onda su mnogo rede od nj•ih. BrZiiiПa padanja k.api u mirnom
vazduhu је veca od 3 m/ sek. Prve kapj jz zastora alto•stratus-n;jmbostratus kojli se navlaci mogu sve imat1i prec·n,jk manj:j od 0,5 mm, а И tada se
one razlikuju od sjpljenja ро tome sto nisu mnogobrojne i ро оЫа
с јmа jz kojih padaju .
Padav:jna koj.a se sastoji jz vode (u cvrstom stanju)
2. S n е g. uglavnom u V:jdu razgrana·t,jh heksagonaln,ih k ~jstala, »zvez.d jca «, cesto
pomesanjh sa prostim leden'jm knjst.aliima . Na temperaturama visjm nd
- 10 ° С оЫсnо su k ristal•j spojen•j u vjdu pahu•ljka, а pomocu opne od
1ecne vode ji'i kaplj'jca magle.
Kada kj.sa •i sneg je·dnovremeno padaju, treba upotreЫt j s·jmbol 3.
(s u s n е z 1ј с а). Kad zajedno sa heksag·onalnjm ј razgranatjm snezn,jm
k ri st a l jma pada ј znatan broj nerazgrana t jh t r jgonalnjh ili stapjcast jh
Jedenoih k rj•stala (pravj krjstalj), t•r eba upotrebl,t:j s•jmbo·l 4.

опису .

оригинал

верз и је, због тога што су поменуте незнатне измене * ) извршене у ње
ном

hidromeleora

nh ! .=aan... Vi~

11 Hidrometeori stabllnih vazdusnih masa
Qvj hjdrometeo r j su karakterjstjcnj za vazdusne mase sa staЫI
no st ratjfikovanom strukturom.
5. S i р 1ј е n ј е (•romjnjanje). Padavina prjljcno ravnomerna ,
k o j a se sasto}i •iskljucjvo iz veoma mnogobrojnih majusn jh kap•i u
·tecnom stanju (precnik 0.5 mm) koje. izgleda, skoro lebde u vazduhu
i p rj tome 1 ј najslablje kre·tanje vazduha c.i-ne vjdl ji v·jm . Ovakvэ k !sa
pada jz n•jskog prjlicno jednostavnog i gustog stratusnog sloja , kojj
moze dop j гa N cak i do zemlje (magla) . Sjpljenje moze ponekad da d a
zna tne koljcjne vode (do 1 mm j sat) naroбj 1o pored morske obale ј u
plan,jnj.
6. К о z 1 ј с •i (bab,j,n1). - Tvrda ledena zrnoэ , provjdna jli prouacna,
okrugla i l'j nepravj lna oЬI'jka, koja јтајu u precn•jku oko 1- 4 mm ;
o tskacu kad pada iu па tvrdu podlogu . Kozljcj postaju od kjsn jh kaplj jca koje se sleduju prj prolazu k•roz ko j j prjzemn.j sloj vazdul1a sa
tem peratшom jspod о о с.
7. С ј g а n с ј с ј_ -- Bela neproz racna zrnca koj.a ро grad j potseca j u па sneg i l'jce па krupu , ali su "'jse-ma,nje pljosnate .j.l.j dugul j asta obljka ј uglavnom jmaju u precnjku manje od 1 mm (Ьаг u izvesnim
p ravc i ma) , tako da ne otskacu pгjmetno, njtj se cepaju kada padaju п а
tv rdu podlogu . Padaju u v rlo maljm ko l;i c•jnama 1ј ne padaju nj kad u
pljuskovima (v. ПЈјzе) , а najcesce padaju jz stratusa Иi magle . Sas t oj e
se vecjnom iz leden•jh igollica ilii sneznih knistala, kojj su р пј pro lazJ
kro z prehlade·nu maglu doЫii _prevlaku k·oja lici па j,nje.
8. L ј u t •ј n а. Vrlo ma.lj nerazgrana\li leden·j k r j•staloi u ob Nk u
p loc jca iJI.j stap1jca, cesto tako malj d•a izgled·a da lebde u v azduhu.
Pri mecLJju se naгoCiito onda kad se па suncu sjjaju, а tada mogu jza zva t j •i svetlosni stub ili druge poja.ve ha.loa . Ljut:in·a se javlja pri st ahilnim vr<>m<>п~lcim tjpo ~jma . vec i nom P ~i velik·oi hladnoci u po,larnoj
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jzrazHo kontrjrnent·aln·oj z•jmj jlj u ~j!blm slojev.jm.a slobodne atmosfere
(»d:jjamantska pra!Иna«) .

9. М а g 1 а. - Sko·ro m,jkroskopsk.j male vodene kapJjjce, !ebde
u vazduhu, svo•de6j ho~jz.on\larln·u vjdljrjvost rj•spod 1 km (n.a osno·v u med~narodnog
dogovora). Ргј temperaturama jznad tacke sledivanja
tesko da prava magla moze post•o jaN bez velrjke rei<Hivne vlaznosti
(oblcno
97°/о). Za~o pri maglii vazduh ,jz.aziva osecaj h·ladnoce i vlage,
а kad se paZijri.vrije zagleda moze se ponekad i pr'i~eNti kako pюmicu
vodene kapljlice pored ooiju. Као celi•na magla izgleda belicasta, rizuzev rirndu·str'iske knajeve, gde - zbog pnime·sa cadi i fine prasine moze da r:loЬije prljavo-zutu rjltj srjvkastu boju .

>

10. S u m а g 1•i с а. - Mikroskopski male kapJjjce ilj jako higroskt P·ne cestice lebde u vazduhu, alj је horjz·ontalna l.'jdljjvost ugolav.nom veca od 1 km, posto su majusne vodene kapljke mnogo manje
r mnogo razredenjje nego kod magle. Relatjvna vlaznost prj sumagljcj
је obricno ntiza nego pri maglri. Zato pri sumargrljci gotovo i nema onog
osecaja hladnoce ј ·vlage kao pri maglj. Sum·agljca jzgleda uvek V'isemanje s.j.v kastra.
. 11. S u v а s u m а g 1 •ј с а. -- C:estlice prasrne, koje su suve ·i tako ·rzvanredno male da se ne mogu n j ose·Vj\li n.j golim okom videtj,
ali smanjuju vtjdrljriV'ost i daju vazduhu karakteristcian » drimljiv« {maglicast i mutan) rizgled. Suva sumagl'ica obrazuje nad predelrima jednoobrazan veo ј zamucuje n}jhove Ьоје. Gledan prema tamnoj pozad,ini
ovaj veo izg·led•a pla'1.4ica•st (»pla'Гl:ine se plave«), а prema svetloj poza·drinti rizgleda zuck·a·st ibl nerandzast (оЫасј па ho.rizon\IJ, snezni plaпjns· ki vrho~i. Sunce). Trime se suva sumaglica razljkuje od siv k "'ste
sumaglice, ciju gusl'inu ponekad dostlize.
111. H!drometeori nestabllnih va:rr:dusnih masa.

12. Р 1 ј u s k о v ,ј t е р а d а v .ј n е . - Siмbol 12. sc upo·treЫjava
za vodene padavnne u tecn·om riloi cv rstom stanju koje su karaktaris·<icne z.a nestabrilne vazdusne mase. Za pljuskovitu padavinu је karakteristicno njeno brzo nastajanje i prestajanje i brze promene njene jacjne, а takode i izgled neba: brz.o smanjivanje mracnih, prete6ih оЫаkа
{сп) •i kra,tkotrajnog razvedralfanja (cesto sa rjntenzjvno plavim nebom).
Ponekad ne dolaZli do jasnog razvedravanja izmedu pl j uskova ,
ili izmedu n.j rih, padav•ina ne prestaje bas potpuno. Pljuskov'itri karakter padavina tada se pokazuje u vjse-manje brzom smenjiva.njrJ sve tlih ј tamn:jh оЫаkа.
S'jmbol za pljusak moze se upotreЫjavati zajedno sa odgovaraju6im sjmbol•o m za kiisLr, sneg , susnezicu , kfupu, sugradicu i grad
(simboli 16.-21.) .
13. К r u р а . - Bela neprozracna zrna , snegu slrjбne grade, okru gla ili, retko. kupa.sta oblrika, oko 2--5 mm u precn·iku (u svim pravcima); trosna SLI ј lako ~ е gnjece, otskacu kad padaju па tvrdu podlo gu li p ri tom se rasprskavaju. Krupa se javlja poglavjto па temperaturama jznad tacke sledjvanja rj ve6j·nom па kopnu, cesto pred sneg ili
zajedno s njim .
14. S u g r а d ј с а. - Prozracna zrna sledene vode, okrugia ili,
retko, kLrpasta oЬijka , oko 2- 5 mm u precn.iku ; sastoje se uglavnom
jz zrna krupe kao jezgra koje је prevuceno vrlo tankim slojem leda,
zbog ce.g1a ima »glazirra·n« jzgled. Ne gnjece se lako ,; n·jsu trosna, te
i kad pad1aju па tvrdu podlogu, ob.icno ne otskacu rj ne rasprskavaju
~е. Zrna sugradke su mokra, јег vecinom
padaju pr•i temperaturama
rznad tack.e sledrivanja i, cest·o, pomesana sa kisom; ugolavnom padaju
i z cn -oЫaka.

15. G r а d. - Ledene lopt1ice Нli ledena parcad, ciji precnik varira od 5--50 mm i\li cak ri l.'ise; pad,aju ili odvojena ri\li stopljena u veliko nepravtilno k·omade. llri su skroz providna Hi se sas.toje narizmence
iz Ыistrih ,ј muN~ih, snegu sli·cnlih slojeva, pr.i cemu su blstni slojevi· bar
jedan mil'itar debelri. Grad pada gotovo iskljucivo pri jak,Jm ri\i dugotrajnim grmljaV'inrama ri ne p·ada n1ikad па temperatu.rama ispod tacke
sled•i•vanj-a.

\V. Druge pojave.
22. Р е 5 с а n а о 1 u ј а. - Pesak .ili prasrna su usko·v itlani vetrom, ·tako da је hdrizontalna V1id\jiv.os·t zn•atno smanjena .
23. М е с а v а. - Nema prave padavine, nego је sneg па zemlji
tako uskovHian vetrom da је ·ho•rrizontalna vidrljirv ost znatno smanjena.
Ovde tre·b a razlikovati bar dva slucaja:
24. N о s е n ј е s n е .g а . Sneg nosen vetrom krece se n1i·s·ko
pri zeml}i, te vertikoa•lna vid\jrivost n.jje znatno sm.arn jena. Kretanje snega је skoro pravolj·n·isko.
23. М е с а v ra. Sneg nose•n vetrom uzdignut је vti·soko iznad
zemlje, te је ·i ve·rt·ika.lna V·i dljriV'o·st znatrn o smanjeл.a.
Ako se u posledrnjem slucaju ne moze razlrjkovatj · da li imamo i
pravu sneznu pad'aVIjnu ро sredrj .јЈј ne, onda se upotreЬijava sjmbol
25. {v е ј а v ,ј с а).
26. R·O s а . - Vodene kap.i koje su s-e st.aloz.ile uglavnom na horizontalne povrsine pri vedrom vremenu putem neposredne kondenrz acjje jz nalegrlog vazduha, kojj se ohlad:jo usled nrocne radijacije.
27. S 1 а n а. - Tankii lede:nri k ni stalti u oЫiku ljuspica , iglica, perja
iH lepeza, koji su se stal•ozilli pu.tem suЫimacije n•a isti n1a6in ka? rosa.
28. 1 n ј е. - Belri sloje~i leden~ih krist.a.la, kojri su se stalobli pretezn.o na ver~ikalnim povrs'i.nama - naюcito n·a ugl·o vima i ivicama
predmeta - oЫicno pri prehladen.oj magli •ilri izmaglicri.. Na vetru okrenut oj stranri moze inje n·arasN u vrlo debelim slojeV'ima, slani slicne
grade. Ovaj proces је svakako analogan onom obrazovanja krupe.
29. Т v r d ·О i n ј е. Neprozracne, zrnaste mase leda, koje su
se stalozile па sl'i can nacin kao inje, alii pri »mokrom« v.azduhu ilii izmagИci .; па temperaturama ispod 0 ° С, te ovo inje rima strukturu kompakt niju i amorfnliju od oblcnog i·nja, analognu ornaj sugrad'ice.
30. Р о 1 е d ri с а . - SlojeVIi leda vrise ·ilri manje homogen.i i prov.idn•i, koji su se stalozili iz preh·ladene k·ise, kako nra honizontalnim
tako i na vertrikal·nim povrsionama .
31 . - G r m 1 ј а v i n .а. - Grmljav·i na i munje su posmatrane u
stanidi, tj. vremenskli zarmak od sevanja do grrmljenja nije Ьiо duzi od
1 О sekun ada.
.32_ G r m 1ј а v i n а Ll о k о l ri n ri . - llti su posmatrane gr·mljavina
ј munje Ыizu S·tanice (vremenskrj. razmak duzi od 10 sekunada) oili se
u stan.ic:i culo samo grmljenje.
33 . S i ј а v i с е . -- Daleko seva:nje bez cujnog grmljenja .
34. с ri s t v а z d u h. - Simbol 34. se upotreЫjava kad atmosfe·ra pokazuje veliku jasnocu ј providпost: daleki predmetri i njrihovi
detaljri izdvajaju se - u punom re•ljefu - od pozadrine sa velikom
ostrinom i jasnocom (slicno »predmetima « n:a stereoskopsk·oj slici) i .
bez ·i kakve zamucenosti na da.ljinli od 10 km ili v·ise.
35. Фlti 36. S u n с е v о r е о 1 ilri М е s е с е v о r ео 1. - Svetlosni
venac opkoljava neposredno svetlosn·i izvo•r (Sunce 35., Mesec 36.),
cij i precпik retЮo prelazi nekorИko stepena; unutrasnjti mu је deo plavicast, beJic.ast i\i. zuckast, i\ri pokazuje (slabo) sve spektralne Ьоје,
alri tada uvek crvena Ьоја zauZ'ima spoljn.j deo pojave. P·onekad se
mozo posma·traN nekoliko ponavljanja spektrralпjh Ьоја.
Suncev ili mesecev oreo·l se obrazuju pr·i· sa•vijanju (difrakcjji)
svetlostri svetlosnog izvora, ob•icno u kapljticama.
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37. Hi 38. S u n с е v h а 1 о ill<i М е s е с е v h а 1 о . Svetlosn i
prsten oko svetlosnog •izvora (Su•nce 37, Mesec 38). na otstojanjtJ od
oko 22°, vecinom be/'icast, a.li ponekad pok!azuje spektra·lne Ьоје; u
posljednjem slucaju је unutrasnj:i obod prftena uvek crvenkas! ili
m•·k, а dPuge Ьоје sleduju u osta·l·om dP.Iu prstena •i ·oЬicno slablje
izrazene. U· unutrasnj,ostli prstena је nеЬ"о \lamn•ije nego izva·n njega .
Suncev il'i Mesecev halo se O•l:>razuje pri prelamanju (refrakdijli) svetlosti svetlosn•o g izvora u ledeпim knis1ailima.
Napomena: Ро пajnov i1joj rezoluciji Komiteta (u Be·rllinu 1939) moie se - ravnopravno sa simbo,lom 10. (sumagllica) - upotreЬijavati
i simbo·l 9. (mag,l•a) ·i Юаd је \Aidlj:ivost veca od 1 km а manja od 2 km,
stavljaju6i u tom slucaju uza nj desno gore •i.ndeks О. Simbol 9. sa indeksom 2 sluz•i kao ozna•ka magle pri V1idlj1ivost.i ma.njoj od 200 m.
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Razdaljine planeta od Sunca u razmjeru
razdaljine Zemlje od Sunca
odred.iti

Ime p!anete

10

Slimboli h.idrometeora

Ove se razdalj•ine m.ogu

=

Kada jz OV109 broja ,jzvadljmo kubli cnli k·orjjen taj се bli-tj ро prHicj 9tf2 , а taj n.am br·oj kaze da је гazdaljjna Saturna od Sunca 9!f2 puta
veca , n.ego ra,zdalj'jna Zemlje od Sunca .
.
. .
,.
OVJim me•t-o dom mogu se ·odredi·l<i rela~1vna otsto•Ja~Ja _sv1~ pla~e 
ta. Ovdje iznos•i•m taЬIIicu otstojanja planeta od Su·nca 1zrazen11h u Jedjпjcama Zeml·jljnog otstojanja .

-

•
•
*
\ј

u

'"

-. . -

kvadrat vremena sto Zemlja upotr1ijebl oko Sunca ~oko_ 365 dana) stoji
prema kvadna>tu vremena sto upotгijeЬi _V enera .~а ob1.de_ oko Sunca
(oko 225 da•Пta), kak>O stoj.i kubus srednJ.~ гazdaiJII:ne ZemiJe od. Sunca
(jed•in1ica) prema cetvrtom clanu ргорогс•Је, а to Је kubus srednJe razdaljine Venere od Sunca; matematickj dakle
225 2 : 3652
х 3 : 13 ili х = 0,7243 .

zakonom ·

astronoюa Ј. Keple·ra . Poznat•o је da је Kepler god1
ine 1609 otkrio dva
zakona, а god•i1ne 1618 treдi, ро koj1ima se citav planetsi<Ji s·istem upravlja. Ova је tr1i zakon.a Hersche·l na,z v.ao »kodeksom citave astro-nomjje «.
T1e6i zeko•n glas•i ovako: Kvadrati vremena sto planetj upotreЬijuju da
obldu svoju putanju okolo Sunc.a u razmjeгj su sa kub1ima njihovih
ы ednj· ih r.azdalj•ina ·od Sunca (Quad.rata temporum per•jodicorum in'tra

quae plane•te suas orbltas cjrca So·lem confjdjunt esse jnter se ut cubos
suarom аЬ eodem Sole distanti>arum medJj•a rum) .
Ovaj Keplerov zakon ја ovdje ne d'o·kazujem, vec primjer.ima hocu
da pokazem kako p ri men.juju6j ovaj zak•o>n moiemo na vrlo jednostavan nacjn odredliti srednju razdalj1inu plane·ta od Sunca u razmjerџ
srednje razd·aljjne Zemlje od Sunca.
Evo, na pr. hocu da nadem srednju razdalj•jпu Vene•re od Sunca
u razmjeru srednje ra•zdaljj•n e nase Zemlje od Sunca, ра da to n.adem
posttlpam ovako : Venera oЬilaz,j, svoju puta•nju oko Sunca za oko 225
dana , а Zemlja za oko 365 da•n•a . Za jedinicu razdaljJjne uzjmamo srednju razdalj1inu Zemlje od Sunca. Prema trecem Keplerovom zakonu

Broj 0,7243 kaze nam гazda!jl j •nu Venere od Su~ca ,_ ,ј to ne apsolutnu vec relat•j,vnu, tj. razdaljjnu u r•a zmeru sa . O·tst•OJanJerr:' ~~miJe о~
Su•nca. Rela. ~j vne razdalji·ne nam kazu za kol1ko su pO•JediПIJ pl?~.et1
Ьli:Юi Su•ncu ~i!Jj udaljeniji od njega nego n.asa Zem•lja ;. •j, t_u nam k?llёlnu
ne daju U k•ilometrima vec U ra·zmjeru prema OISIOJaПJU z:_miJe ~d
Sunca. Tako па рг. gornji је Ьюј ma•n jl! od jed.jnj_ce,. st·o znac1 d_a Ј~
Venera Ы ii a Suncu nego Zemlja, а nJe•no .?tstoJanJe .. od Sunca 1znos,,
p lii ЫH•no samo sed•am dese·!lih_ delova Ze.':r'I'J•Ine гa.zdaiJ'Hne od Sunca . _
Hocemo l:i sazna Щ relatllvnu razda•IJ'Inu Satuma od Sunca, pos tu
pjcemo jedn,ako kao ј u gornjem s•lucaju. Znamo da o~hod Zeюlje okolo Sunca traje 1 god.jnu а •o pho·d Satuma oko 30 g-odma. !mamo dakle
propo·rc·jju
·
302 : 12 = х з : 13 ,ј(Јј х 3 = 900.

Као sto se moze prema Keplerovom trecem ~akonu odr~d iti relatjvna razdaljina planeta od Sunca, tako ~е .•iz. relat11 vne. ra.zda•IJI,n e moodrediti i apsolu·tna. То cu pokazat·j pГ1mJer·•ma drug1 put.

ze

U. Talija

Tvrdnja da је Kepler Ьiо , u danas!:jem sm,jslu, savrsen. nau~nj
um, n•ije potpuno tacna, јег је оп mnogo \Aise verovao по sto ~~ ~ to Ь!~о
po t rebno. Na pr•i mer verovanje da је P_rj rod~ nu_z~o matema\1/cka П•IЈе
u skladu sa naucnim pogledom sveta, 1ako Је fшkalna nauka , p rema
njenom dosadasnjem razvoju , u znatnoj me r.i rezulta.t uspes_nog pokusaja matema.tickog op•isivanja p ni rode . Ali о~_ај је pokus~J preduze t
~. amo k·a·o spekulacilja, kao avantura duha . N•.J.e s~, rr:tedutн~ •. oretpost avl}a lo da postoje ap riorni t azlozj zbog koJih ь., taJ pokusaJ mor~o
Ьiti u sp~san . No, ро tome sto је ipak uvjdljo ј potrebu posmatranJa,
Kepler је svakako savremen.
Ј . W. N. Sullivan: Pos t anak sav.remene nauke.
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SONCE IN NIHANJE R П MOV V OKTOBRU 1939.

SUNCEVA AKTIVNOST

lzvestaj g. 1. Tomeca za (тeptembar i oktobar 1939
Sonce in nihanje ritmov v septembru 1939
W- r iteш
Е - ri tem
- - - - - - - ----~ ------,~-- - - - - - - . - - - - : : - : : - - - - ------'---_:severn a
juzna
severna
juzna
ро l оЬ!а

пov i h skupiп

poloЬla

1
8
1
8
1
З
4
,'------Do s e z e п a velikost \1 20", 25", 20", 115":36",40",10"1 25", 10", 10", 1 ЗО "25 ".60" З5 "
po s amezпi h peg
1 20", 60", 25", \10"1 0", 140",
1
1 45"
1 З5 " , 60", 10", \40"280", 25", 1
1
I З5 " ЗО " , 140", 1
1
1
~~~~--~------~~
З~5·~··~2~5·~
·, ___1
1
1
1
~
1
1
Stevil o skupin
s svetl. trakom
2
1
1
=---~---~----Povprec.
heliog r. 1
1
1
1
s i riпa s kupiп
+ 15°,87
1
- 1О О , З7 1
+ 120,66 1 - 11 0,5
1
Submiпima
1 dпе 16.- 18.9 па
ceпt r . me ri d. dпе 16.9 оЬ 12h
1 s everп i poloЬli
MEZ : L 144°,23,
1 (2 pori)
N ill a пj e ritmov
\20. 6. 1 9З9,+ 1 4 °- 14 ° ,L229 ° , 1 29. 6.1939, + 5 о_ 5o, L110o
- pul zac ija п а - 1 - - - - - - - - - -1 29. 6.19З9,- 60-J40,LJ03"
daljevaпj e k 1. in ~ 9. 7. Ј 939,- 5°-J5°,L335°, 1 - - - - - - - - Il. tabe li "Die
\ Ј1 . 8.1939,- 14°+ 170,L254°, Ј 22. 8.1939,+ 14о-зоо,L117о
Rl1ythmen " iп
1 1. 9.1939,- 6°-13°,L346o. Ј, - - - - - - - - _
k t a Ьli c i п а s tr a пi \28. 9.1939,- 5°-J2°,L351 o, 1 - - - - - - - - -214, "S aturп " Ј 9 З9. \
1
Prehod z ari sc п e соп е preko
od 27.9.1939, 1h MEZ
ceпtr. m e rid i a пa
do 28.9.1939,. 4h MEZ,
Datumi p rehodov
Ма / е skup i ne:
dпе З, 25,
s kupiп preko
Vecje skup ine: dп е 6, 9, Ј4, 15, Ј 8 , 23, 27,
п a vid. ceпtr.
Skupine s svetl. t rakom : dп е Ј , 7, 9, Ј (Ј, 11, Ј 2, 20, 21,
merid.
27, 29, 30.
Stev

1

V septembru 1939 је akt,i vnost v W-ri tmu se narastla te r ј е Ьi l a
VIISJa ko·t v E- ni.tmu. V •o bmocju W- nitmu se је poja v ila (koпcem avg usta )
veli ka skupins ka pega v п1izkem ri,tmu.
V o kto·bru 1939 ра је akt,ivпos t v obmocju W- r•i tma ze zna tno pad la te r је Ьila jedпaka aktli vпos \li v E-rit mu. Vel·i ka septembe rsk a skupiп s k a pega se пadal j e v zmaп>jsanem obsegu гa z v,ij a .
Juп,i.jsk emu in jul ijskemu subm·i n1
imu па j uzп1i poloЫ i ј е sled i l 3
dn evпi s u bm' i пi mum па se v ernФ polobli od 16.- 18. 9. 1939, kot p re d zna k
razvijajocega se tot>alпega submi•nima (glej str. 24, Saturп 1940).
Pre hod za niscпe оопе od 27.-28. 9. 1939 se је v rsil оЬ п,a r a s ca j o 
ci akt>i vnost i, od 24.- 25. 10. 1939 ра оЬ zmaпjsaп,i.
Zпa ci l п i so sledeci poja -..i : dne 18. 9. 1939 po tres v Ьivs'i Avstriji,
d ne 22 . 9. 1939 po1t,res v Sm,irпli , dпе 10. 10. 1939 katast r ofale• п 8000 km
oddaljen po>tres, dne 15. ,ј,п 20. 10. 1939 po·tres па Javi, dne 22. 10. 1939
po tres v Palermu, od 23.- 28. 10. 1939 poplave in neurja.
Ugotovimo dejstvo, da so se omenjen•i potres i pojav1illi vs i kda r,
k o se ј е nahajala vecj,a skupina peg u n•av.i deznem centtr. me r1id ianu
ali ра v njegov:i neposrednji b lii~in1i . Pr•ime·rjaj v tab lti ci sto,lpec »Datum !
p rehodov skup in preko na '-"id. centr. me ridi ana <<.
Priv. observato r.j.j za sonce v LjuЬl j an i ,
\1

n t"'!o vomhr11

1Q::J;.Q

W- ritem
juzna
severna

Е 1

severn a

ritem
juzna

1
po l oЬla
po l oЬla
5
Stev. пovil1 skupiп . l
З
1
6
1·
4
1
Dosezena velikost l1 15", 50", 35", 125"40",20",35"1 25", 35", 50", 1 50", 36", 40",
posa mezn ih peg 1 25", 25", 36", 1 108 ", 36", 1 36", 15", 5", 1 36", 25", 36",
1
1
1 35",
1 25""
Stevilo s kupiп
1
1
1
1
s ve tl. trakom
1
1
1
1
Povprec. heliog r. 1
1
1
1
0
s:.:.i:..:
ri.:.:.
n.:.:.a_:s:,:..k:.::u:.p.:.:.
<:. in.:...__...!,l,-+...:.._1.:_3°.. ,6
:. :._6:....__:1
- 7°,83 1
+ 14°,1 -_
11--',_4 __
·subminima
1
1
1
120. 6.1 939,+14°-J4°,L229°, 1 29. 6.1939,+ 5°- 6°,L110°
Nil1 anje ritmov
- pul zacija na - 1- .- - - - - - - - 29. 6.1939,- 6°-14°,L103°
daljevaпje k 1. in Ј, 9. 7.1939,- 5°-15°,L335°, 1 - - - - - - - - 11. ta bel i " Ще
111. 8.1939 + 17°-14°,L254°, \ 22. 8.1 939, + 14°-30°,L117°
Rh ythm en" in
1 Ј . 9.19З9,- 6°- 1 3°, LЗ46°. !1 - - - - - - - - k t a Ьlici па strani 128. 9.1939,- 5°- 12°, LЗ51 °, 1 - - - - - - - - 214, " Saturn" 1939. 1 - - - - . - - · - - -1 18.10.1939, + 11 °-19°,L 85°
Prehod za riscne cone preko
od 24.10.1939, 8h MEZ
ce пtr. meridiana
do 25. ЈО.19З 9 , 1Ј h MEZ.
Da tumi pr e lюdo v Ма / е skupin e:
dne - - - - - - - - - - skll pin p reko
Vecje skupin e: dn e 4, 6, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 28,
п avid. centr.
Skup ine s svetl. trak om: dn e 12, 25.
me rid.
1

Pavi ljon za ref rakt or koj im posmatra g . 1. Тюmес . Smesten је u bas ti
1""\ ..
,- ~~ D ~,..~:,.,. \/i....l i ;_,..._;; e,lti V aa t'a. f'lr ::alt"trн:;:::a 11 ~.=t t ll l'IП.I J h r_ 1 _ Stran•a 24.

4З.
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lzvestaj Dr. S. Mohorovicica ·:za decembar 1939.

Resume:
lm September 1939 rist die Akttiv,iHit im W-Rhythmus gestiegen sieal·s im E-Rhythmus.
lm Okto·ber 1939 war jedoch d1i·e Akti.vi-tiit im W-Rhythmus bereits.
kleine-r und glekh dem E-Rhythmus.
Dem Junti~Juli 1939 Submtinlimum auf der Si.idhaiЬkugel folgte ein
3 ti:i9'i'g,es Submriпimurтi auf der Nordhalbkugel vom 16.~18. 9. 1939 als.
Vorbote des Пtahe•n,den Totai-SubmiiПiimums (vide S. 24, sa.tu.rn 1940).
Bemerkenswert ·ist die Tatsache, dass d·ie Erdbeben im Monate September~Oktober 1939 tin die ZeH des Durchganges
e+ne·r Fleckengruppe
durrch den sche<inbaren
Zen•tralmerid·i·a'n fallen, oder als sich die
F-Gruppe irn unm·irtteiЬarer Nahe des Z. М . befand .
Pu.lsa.tio.nsfakto-r war rim WR am 1. 9. 1939 PF 4, 38, am 28. 9. 1939'
PF О, 185, im ER am 18. 10. 1939 PF 0,561 , vide Punkt 17. »D•ie Rhythmen «.
S. 156. Saшrn 1939 wurde d,i,e FeststeMung demacht: »ln beide tl'
Rhythmen w-ird dli e AktivitiH we1iterhirn anste1igen, jedoch nur fi.ir e•ine•
kurze Zeit (Punkt 25. in der Abhandlung »Die Rhythmen«).
Der Hёhepunkt d:ieses Ansttieges der Akti\"itat ist nun bere,its mit
September 1939 errekht und lim Oktober 1939 e·rfolgte die Wendung
zum Abs~ieg der Akt1i'v'Hat bls zum nahendem Tota·I-Submin,imum.
Drie Entwicklung des Totra i-Submin,imums hat bere'its mit dem
Jun,i~Julri 1939 ~ Subm•inimLim ·auf der Si.idhaiЬkuge·l begoлnen.
Seit Okto•ber 1939 entwickelten slich die Rhythmen (ER) vereinzelt ~
sie werden nun weHerhri.n dri e Endphasen Ьis zum TS durchwandern.
war

hёher

ljuЬijana

U decembru 1939. god. znatno је popust1irla djelatnost povrsine
Sunca. Najjaca djelatnost pjega blla је 11-tog t. mj ., а najslablja 2-gog
i 19-t.o,gr i. mj. Pril,ozena sliika poka•zuje n•am graf,i ck.i promjenu djelat. nosti pjega па povrslin·i, Sunca. Granulaci.ja је Ьila osjekom slaba, а
buktrinje slabe do normalne. Ovdje dajemo srednje mjesecne vrijedno,s!'i:
t = 14,7; g = 4,45; г
59,2; G = 2,85; В
1,58.
Sunce pr·o matrala је u decembru 1939. g . Cent•r. Sekc1ija Ьг. 1 u ZagrebU'
15 dana; Sekoija br. 2 u Rajicu 7 dana; Sekoija Ьг. 4 u Milni 19 dana ;
Sekoija br. 5 u ljuЫjanti 1О dana .

=

r-

=

l

5"0

lvan Tomec

o~~~~;~~~,o~~~~.s~~~,o~~~~
"~~~,~~·
7J<c<m~a~

f9J9 ,

Od elementamih ne-pogoda 1imali smo za doba najjace akt.ivnosti SL1nca provalu vurlkana Vezuva ti slabljri po·tres u Tursk•o j, а za sekundarnog m-akSiima katastrofaln'i po•tres na Celebesu, te pod kraj mjeseca ·
ka,t:astrofalnJi potres u Turskoj sa nizom manjtih port resa.
Priv. postaja za kozmicku fjz,iku
Cer1tralna Sekcija br. 1 u Zagrebu .

•

Velika pega od 1 ·septembra 1934 (6h 30m) (Foto

А.

Bertoto).

Pege vidljrive slobodnti m okom 5-1-1940. (Sn·imio А. Bertoto
ogledalom od 7,5m) .

45

44
ИЗГЛЕД НЕБА

Сунце и Месец

Занимљиве појаве

МЕСЕЦ

с у н ц н

:s:

с

;.::

"'""

....

о.

1
1
11
21 1
31 1

h
6
55
5

"""'

тl

hт

16 1
581
40
22
1

17
17
17
18

:>: :.:
~о.

"'""::;;
с

~=-ос

Е-

(У)

1
25 1
391
51
4 1

h
11
11
12
12

~

<.Ј

""

:f:ro
. ." :I:
·- ro
~"1

"'""

:s:"'"'

""

~

2-III Зодиакална светлост увече, после сумрака.
5-\11 Зодиакална светлост увече, после сумрака.
7-111 Меркур у највеЋој северној хелиоцентричној латитуди у 17h.
8-111 Венера у коњункцији са Сатурном у 15h на 3° 22' северно .
10-1/1 , Мер к ур у коњункцији са Месецом у Oh, на 1° 45' северно· .
11-111 Јупитер у коњункцији са Месецом у 9h, на 1 о 42' јужно. Пепе-

(за Београд у ср. евр. вр).

т

П1

9
30
41
30
11 1 30
42
31

15.~
.... ::;;
U;:.,
<t:u
h т
1 36
1 37
1 38
1 41

љаста

ii: :ci

i:::::

"'~

"'CQ "":s:

р_';;;'

1

светлост

1
m
1 - 12,4
-10,1
1 - 7,3
1 - 4,2

J hm \
1 о
1 6
1 15
1 1

hт
50 10 38
50 1 20 6
12
з 56
17 ~ 11 13

l,
1 21,7
1, 1,9
1 11 ,9
1 21,9

Веома

светла

Венера

....

о.

~

_а_l_д_

1
11
'21
З1

Планете

~

а

1

налази

да би

на

о

1

светлост увече

на

западу.

једној

сазвежђе Жирафа
карти Bartschli us-a

северног неба .

коју

су

Око• 90

(Camelopardalis) први пут
из 1624; оно је уведено

стари

звезда

наро·д и

в н дљивих

оставили

изме

нечаоружаним

Сатурн

Јупитер

а

зоди а кална

се потпунила празнина

ђ у сазвежђа

о

интензивна.

а

д

h т 1 -.,-о--...,-,-~h--m--'-~--0 -,:-----'.--h:---п-1......,.1,--o-,
1 46,9 Ј1 + 8 35
1 17,31+ 8 З4 1 ? 24,61+ 15 Ој О 45,7 + З 42
2 0,51 + 1З 2З I 2 51,1 ,+ 17 101 о 54,1 1 + 4 36 ~ 1 50,9 1 + 8 59
2 43,81+ 17 421 з 18,1 + 19 61 1 2,8 1 + 5 З1 1 1 55,1 1 + 9 24
з 27,81+ 21 221 з 45,51+ 20 461 1 11 ,6 1 + 5 26 1 1 59,6 1 + 9 50
h П1

.....

вр.) .

Марс

веома

Шетња по небу
Циркумполарно

1 (у 1 h ср. евр.

Месецу

пролеЋа.

27-111

се

Планете

на

13-111 Венера у коњункцији са Месецом у Oh, на 2° 36' северно.
16-111 Марс у коњункцији са У раном у 19h, на 1° 6' северно..
20-111 Сунце улази у знак Овна {дr.ies) у 19h, астрономски почетак

::::{

1

о

,

11
Венера

1

~ 1

1

1

·~-~

М арс

Јупитер

Са тур н

--~~~M~I.-~-~~~~M
-~1~~-~~M~I~~~

М 1
т 1 h т 1
11 m
11 т 1 h т Г11!i1TI1m
38 ~ 15 27 1
7 6
1З 47 1 6 18 ~ 14 48 1 6 38
58 1 15 15 1
7 15
13 16 1 6 21 1 14 1З 1 6 40
18 1 15 2 f
7 24
12 46 1 6 25 1 1З 38 1 6 42
_з~1~1~
4 ~3~4~1~7~3~6~
' 1~14~
50~I--~
7 _3~3~~~12~16~
I ~6~
36~~13~4~
1 ~
6~
4З
1 h т l.
1 1 14 21 1
111 1 14 24
14 29 1
2

h
6
6
7

М: време горњег про лаза кроз меридијан;

1:

пол у дневни

лу i<.

Спирална

маглина

Н.

V.

44

у

сазвежђу

Жирафе.

оком које образују сазвежђе Ж и р а фе налазе се међу добро познатим
с~звежђима Цефеја, Касиопеје , Персеја , Коч ијаша, Вел и ког и Малог мед
веда и Риса , о коме Ћемо мало касније г оворит и . У Жирафи нема.
сјајних звезда, најсјајнија је 4m, те се ово доста велико сазвежђе не мо
же на први поглед пронаЋи на небу. Једина звезда коју вреди поменутЈоt
је 22Н Camelopardalis, а то стога што нам је веома блиска: на свега 2,44
парсека (8 светлосних година); њена привидна величина је 7,6 а пр и пада

46

47

спектралној класи М (температура 3500°) грани патуљака. Једна врло ле
па спирална маг лина овалног облика (в. слику) и две планетарне маглине,

N. G. С. 1501 и N. G. С. 11 3568 Camel o pa,rdaltis, привуt.и t.e пажњу
љубитеља астрономије; прва, која има 57" у пречнику, је 1О привидне
величине; друга има у пречнику само 18", а у средишту њеном налази
се једна звезда 11 m. У Жирафи се налазе и два јата, N. G . С. 1502 и
N. G. С. 1528, али су она приступачна само веt.им инструментима.
Ни сазвежђе Рис (Lynx) које је око 1660 образовао 1-:fevelius, а
које се налази између Жирафе, Кочијаша, Рака и Великог медведа, није
богато у сјајним звездама: у њему се налази једна звезда З и ј'една 4
привидне величине.

них.

AR

Међу

=

Од

двојним

6h 47m, D

44 звезде видљиве голим оком има доста двој
звездама

= +

да

споменемо

ону

са

положајем

58 ° 354 на којој је Dembowsk'i 1868 посматрао

ретку појаву заклањања једне компоненте иза друге . Јасносе видело како

је слабија плава компонента привидне величине 7 m ишчезла иза жутог
диска главне звезде

Н. Ј.

(5m).

1 децембра: Топло и претежно облачно време у целој Краљевини
<:а кишом у источним крајевима.

2-3

децембра: Преовлађивале је облачно , магловито и доста то-

.
4 децембра: Преовлађивале је облачно у целој Краљевини са ки

пло

време.

шом

у

западним

крајевима .

5 децембра: Преовлађивале је облачно и магловито време у це
nој

Краљевини са кишом у приморским крајевима, где је и температура

осетно

порасла.

децембра: Бурно време у целој
Краљевини са осетним
пора
температуре. Киша на западној половини . Снег је падао у Славе-

6

стом
ни ји.

7
а

децембра :

Извесно

разведравање

на

североисточном

дел_у,

облачно у остал и м пределима са кишом местимично . Температура Је

опала.

8 децембра: Осетан пад температуре у целој земљи . Раз;Једрило
се на крајњем северозападу. Преовлађивале ј·е облачно на осталом де
лу

са

кишом

и

снегом

североисточном

нарочито крајем децембра . Ови упади су настали као последи

ца појачане делатности циклона у ово годишње доба у области Балтика
и на Средоземном Мору. Циклони, који су долазили са Атланско1

Океана на копно, овога пута су се радо задржавали над Балтичким Др
жавама , вероватно због присуства области високог притиска над Европ·
ском Русијом, који је онемогуt.авао њихово даље кретање према Исто

ку. У исто време и на Средоземном Мору се запажала јача делатност
циклона, ~оја је захватала чак и Балканско Полуострво , где је владало
почетку месеца доста топло време.

Међутим,

њихова

је

делатност

изнад копна била ускоро ограничена само на водене површине , док је
копно

долазило

под

уплив

х_ладних

северних

ваздушних

Циклони , који су се задржавали на Јужном

маса.

Балтику,

привлачили

су хладан ваздух са севера, који се спуштао у Средњу Европу и на Бал

кан обилазеt.и

циклонска средишта са западне стране, где је изазивао

осетно захлађење и кишу, а касније и снег. Захлађења, која су се ређа
nа једно за другим, сваког пута су била све јача и доносила собом јака
опадања температуре. Тако је у последњој

декади 'овог месеца,

хладан

· ваздух донео собом јаку хладноt.у, која је завладала целом нашом зем
љом . Температура је у појединим пределима опала до 17 степени испод
нуле,

па

и

ниже .

Хладан

ваздух,

чији су долазак условљавале ваздушне

депресије

на Средоземном Мору, доносио је собом и појаву обилног снега у сви
ма деловима наше земље. Снег, који је пао на земљину_ 'површ :-~ ну није
се топио него је омогуt.ио још јаче расхлађивање
приземног
ваздуха,

што је довело до јаког пада температуре и пој'аве врло јаког мраза , на
рочито

средином државе и у северним крајевима.
одржавао све до краја овог месеца .

Талас

хладно t. е

се

На тај начин децембар се ове године показао као хладан месец ,
не само у нашој земљи , него уопште на целом

што веt. одавно није било . Чести изливи хладног
предела

на

европско

копно,

као

и

ос:етна

Европском

ваздуха из

захлађења

досад никад нису била, претсказују нам да

t.емо

у

имати

континенту,

поларних

пределима ,

где

хладну и дугу

зиму.

Кретање вре ме нских
из

приложеног

прегледа:

прилик а у нашој

нарочито

средином

државе

МЕ С ТИМА НАШЕ К Р АЉЕ ВИН Е У МЕ СЕЦ У Д ЕЦЕ МБ РУ

(Издаје Ваздухопловно метеоропошко одељење у Земуну)
Овај месец се одликовао честим и доста јакиm упадима хладног

у

а

и

на

КРЕТАЊ Е МЕТЕ О Р ОЛ ОШКИ Х Е Л ЕМЕНАТА У П О ЈЕД ИНИ М

Време у · .Qецембру
·ваздуха,

местимично,

делу.

земљи по

данима види се
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48
децембра:

9

Разведрнло

се

на

Приморју .

Облачно

н

доста.

хладно време свуда у унутрашњостн. Снег у југонсточннм крајевима.
10-11 децембра: Облачно н још хладни је време. Киша н снег на.
северозападном

делу.

12 децембра: Делимично облачно на северонсточном делу . Прео

влаiјнвало је облачно у осталим пределима са кишом на ·
снегом у Босни н северозападном делу.
.

а

децембра: Облачно н доста хладно време са кншом н сне-

13-14
гом

Приморју,

местнмнчно.

15 децембра: Известан пораст температуре. Доста јака кошава у

Поду1:1ављу.
н

источном

у

целој

Преовлаt,нвало је облачно са

16-20
већем

кншом и снегом на северном

делу.

децембра: Преовлаiјивало је облачно н

Краљевини

са

кншом

н

снегом

доста тоnло време

местнмнчно.

21 децембра: Бурно време у целој Краљевини. Снег је падао на
северном

осетно

опала.

22-25

. делу, а киша у јужннм

крајевима .

Температура

је

децембра: Преовлаt,нвало је ведро са појачаннм мразом у

целој земљи.

26-27 децембра: Преовлаiјивало је облачно са снегом
шом скоро у целој Краљевини. Температура је мало порасла .

или

ки

28 децембра: Преовлаiјивало је ведро са јаким мразом, на већем
северном делу. Облачно и нешто топлије време у јужним крајевима.
29 децембра: Ведро на северозападном делу. Облачно са снегом
на осталом делу Краљевине. Јак мраз у целој земљи.
30 дец~мбра: Облачно са снегом у целој земљи. Јак мраз у свима
пределима. Осетан пад температуре и у приморским крајевима .

31

децембра:

Преовлаiјивало је ведро

и

врло х ладно време у

це

лој Краљевини . 'Јак мраз н а рочито средином државе и на северном делу.

Veljka pega snjmljen•a 11-IX-1939 u 6h 30m ogledaiom od 7,5m
(Foto А . Bertoto).

Referati
Velike pege па Suncu, vidlji·
ve
>~lobodnim
okom
u
toku
1939. - Posle cetj~j meseca relatjvпog za tj sja
u aktjvпostj Suпca
па
пjeg,ovoj se ршпs1п1
pojavj•la
veHka pega koja је p rosla kroz
р~ј,ујdпј

ceпtralпj

me· rjdj,jaп

Suпca

16-IV-1939. N ј е·па је struktura

Ьila
vапгеdпо slozeпa. Eпgleska
staпlj
ca u Ab•jпger-u је 17-IV u 1 h SSm

sv. vr.

reg.jstrovala

veoma

jake

magпets'ke smetпje.

DrL1ge dve vel·jke pege mogle
su se posma.tratj od 20-IV do 2-V.
Posle 23-IV Ьile su оЬе vjdljjve
~l obodrr.j m
okom.
Kroz сепtгаlпј
mer •jd<jjaп su prosle 26-IV.:
јеdпа
se паlаz1Иа па heHogr. sjrjп•j + 27 °,
druga •Па s·ј~ј·п•ј - 16°. Na dап 21
aprjla је ргјmесепа ј veom·a jaka
hromosferska erupajja koj.a se ро
јаvИа u 9h 3m; trajala је oko pola
sata.
Trj ogromпe grupe peg~ blle su
vjdljjve 8, 9, 10 i 11 jula.
Nalazjle su se sve tгј ргјЫјzпо u

pravcu •istok-zapad. Najjuzпjja grupa пa• laZ'jla se ,jzmedu heljo gr. 5ј 
rј пе - 13n ј - 17°, sredпja jzmedu
-1 о ј - 5° а пајsеvетјја jzmedu
+ 6° ј + ·9 о . Uzduzпj precп•jk s.red( sne grupe 0 10 је oko 15 puta
vecj od Zemljjпa precnjka .
Sred jnom avgust-a aktjvnos t Suп
ca po•vecava se ро·поvа.
lzmedu 31-VIII ј 1- IX p resla је
ce ntl'elпj
merjdiij an
јеdпа
ve lii ka
g1·upa pega koja је Ьila vjdljjva
s lobodпjm okom . Najveca pega se
пa. laz j la
па
helj·ogr. sјгјпј - 18°.
N је п uzduznj ргеспјk је jznosjo.
ck o 167000 km . ј Ьiо , dakle oko 13
puta vecj od Zemljjпa
pre c пjka .
Ovu је pegu sn,jmjo g. А . Bertoto
(v. sl . n.a st r. 42) . О toj pegj vj di
jos claпak g . Dr. S. Mohorovj(jca u
proslom broju Saturna .
Jos dok 'se ova pega pomerala
ka zapadn.oj ј у јој Suпca , na jstoku·
se pojavl jj vala druga ogromпa peQa (6-IX) . Ona se protezala jzmedu heИ•ogr. si.rjna - 10 о ј - 20°.
lmala је dva veca jezgra koja su

lsta veljka

pega sп•i•mljena 12-IX-1939 u 6h
(Fo.t o А . Bertoto).

2

51

.50
Ьila

ok.ruzeпa dru9'jm maljm
ре- se о•пdа sj.aj postepeпo vraca
pr9ama, а cela se grupa пalazjla u vobltпoj vredпost1j, kod zvezde Z

pe·пumbrlj veoma пepravjlпog оЫј- Aпd•rome·dae ораdапје је Ьilo veka. Uzduzпj precпlj• k grupe је јzп.о- oma паg !•о , а z,a.tljm је uskoro dos·jo oko 180.000 km. ј Ьiо , dakle, о- zj,v e·lu dru•Qiu, ра 1ј trecu k.atastrofu
ko 14 puta ve6j od Zemljjпog. 0- пesto maпj.i h razmera. Sl,jcпo poпa
VLI је pegu sп!jmjo g. А. Ber1oto 11 sапје pi :;meceп•o је .ј kod пekoliiko
ј 12 septembr.a ogledalom od
7,5 drugjh zvezda, kao па prjmer RS
m. Sloike па st r. 49 su uvecaпrj sпjm- Oph•juchj, Р Суgпј •ј Т Pyxjdjs . Ро
ai ove pege. Uporedujucj ove sИ- tome sto se zпatпra promeпa sjaja
ke v·jdl'mo kolljko se za јеdап dап v•jse puta poп•a•vlja ove zvezde raz
mo·ze promeпjH jzgled јеdпе ре- l!ikuju se od поvа , ali SLI jm zato
ge.
spektrj skoro jdeпticп·j sa spektrj22 septembra poj.avbla se na js- ma поvа. Otuda ,ј njjho•v пazjv:
tocnoj jvlic;j jos _јеdпа og~omna ре-1 »novjs s.jmjles« Фlri »qu•as•jnovae «.
~а sastavl).eпa .1z dva vel1ka jezgra
Prvj је promeпlj1 jvost
Aпdro
usred ve·lr1ke 1 veoma razgraпa.te \ rт1ed•ae utvrd1jo Flemjпg 1901, kada
peпumbre . Ova se pega пalazl•la se ov•a пal.azijla u maksjmumu sја
па heHogr. 5јrјп,ј - 1
1ја. Vec tad.a pr•jmeceпa је upa.dlji L~ · t'?~u ~rosl.e _god'IПe. је dakle va sHcnost пјепоg spektra sa · spekaktiVПJja _?lla. juzпa hem~rsfera Suп- t~jma поvа, пarnocjtro ро sjajпjm emi
са, па~осно lzmedu hel'юgr. 5jrjna sjoпjrm lii•пjjama vodo·пjka . Do 1905
0
- 10. '1 - 20о .
.
пјеп sjaj Ыо је u opadanju (mjпjmum
5 .1aпuara 1?40 mпog•1 ~u B~ ?gra- oko 11 m,O) а!ј se krajem 1914 podano~ slobodп1m okom pп~et~ ll kro.z nov·a razbukta1la. ZaN.m su posmam?glu oqromпe pege koje је SПI- traпa jos dv·a јаса maksjmuma, по
m1lo g. А. Bertoto. · (SI . па str. 43). od 1923 do 1929 zvezda se nekako
f. d.
umjrjla, ра se tek u posledпje vreme prj•mecuju јасе promeпe .
Promenljiva
z
Andromedae.
Ро Н . Н .
Plasket-u, sреkЦн ove
Ova pюmeп· INv•a zvezda ( rektasceпzlirja
23h 28m,9, dekljпacjja zvezde sastojj se Llpravo iz dva
48° 16',0; 1900,0) оЬl с по se ubra- spektra, ko j1j su јеd.ап preko druraja u ik•lasu prome:пlj•jvjh »koje pot- g·og (superpoпlj• raпj). Kratkoce
secaju П• а пюvе« . 1 dojsta, ako po- d.j ozпacjmo ove spektre sa 1 ј 11 .
Spektar 1 prjpada svakako samoj
smat•r•armo krjvu пјепоg sjaja (v.

z

?·

.

1

+

10

'~р911.

1~

1

25
30
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Kr•jva sjaja

p~omeпljjve

sljku: па apscjsj vreme, па ordiпati
p ni VI:·dne ve· lij ,Cijпe zvezde) , vjdimo
da se krajem 1914 пјеп sjaj za veoma kratko vreme povecao za puпе cetir•i jedliп'ice zvezdanljh veNci· па; promeп,a је d.akle sko•ro dostigl.a d•oпju graпlicu p1r•o mena posmatra.n''·h kod r:.o~jh zvezda (oko 6m).
AI•j dok \lipjcna поvа dozjvli takav
p·orast sja.iёJ samo . jedпom. (~ar u

Z

Aпdromedae .

zvezdj ј пas.taje u пјепој atmosferi . Тај је spektar пeprekidaп, bez
apsorpajoпrjh,
alii sa zпatпrim brojem emjsjoпih blп·ija. Spektralпi tip
brio Ьi А iJ.j F. No, 1923, Hogg је
proпasao u tom spektru i cetjri apsorpcioпe trake koje pгjpadaju tjtaпovom oksJjdu. Kako su опе ka1rakterjst1jcne za spektralnj tjp М,
to f!lOZemo _zakljucH·j·· da se. s~ek-

vardske skale. Spomeпucemc jos da
је spektar 1 пepromeлljiv ,ј da Ьi se
·jz пjegovog пeprekjdпog fопа izvela za temperaturu zvezde vredпost 5200°.
Spekta•r 11 је nebL1 Iarпog tipa,
tj . sadrzj emisioпe lril'l'ije visestruko joп. jzovaп:jh elemeп ·ata N i О. lz
tog spektra zakljucjlo ы, se da
t emperatura zvezde jzпosi •izmedu
60 ооо о ,ј 70 ооо о .

lzvedeпj rezultatj su, dakle, protjvrecn•i. Nekolriko a·stroнoma pokusase d·a protumace taj >>t ezak sluсај «. Bermaп је m.jsljeпja
da se
ovde rad·j, о dvojп.om zvezdanom
sjstemu, u kome је zvezda y~jse
temperature (spektar ll)
promeпljjva. Drugj dopuпjuju ovo mjsljeпје pretpostavkom da se taj dvojnj s,jstem пalazlj u -oblaku gasovite
materije . Spektar 1 prjpad.a kompoпeпtj п.јzе temperature; spektar
11 пе po·tjce medllttjm пeposredпo
od druge kompoпeпte, vec od m·agl•iпe koja је okruzuje, ј to procesom
fluoresceпc j je,
kojJjm
је
Zaпs tr a protumacj,o
spektar
plaпetarnljh ma,giJ:,пa:
druga
kompoпе•п•tа us·led sv·oje v•isoke temperatu.re e·mj.t·u je ultraljuЬica ·ste
zrake
veblke eпergrjje, koji пadrazuju а·
tome pomeпut·og оЫаkа . Ovaj опdа
zraёj v,jdlj,jvu svetlost пrjze frekveпcjje. Druga је kompoпeпta usto
jos •ј promeпljrjva, ра је zato
spektar maglriпe promeпlj.jv.

О

Suncevoj

aktivnosti godina
Prema izvest.a•j u Federalпe opservarlo•rjje u Cjпjhu relaNvni W·olf-ov Ьгој pega Ьiо је:
1936 : 80,4
1937 : 114;4
1938 : 109,5.
Po.sle·dпj.j maksimum pega пastuр,ј.о _је prema W. Bruппer-u 24 ap rila 1937; tog mesec·a sredпj,j relativпli WoHow broj је l izпosio 119,2.
Alj ako uzjmamo u obzi1· пе godjsпje vec meseC.пe sredпje vredпostj Wolf-ov1ih brojeva primecuje·
ГРО sledece: Godliпe 1937 Wolfov
broj је Ыо пајvе6ј jula sa 145,1 а
пajmanjj, n:ovembra sa 74,4. God•jпe

1936-1939. -

.

1938 је Wolfov broj ЬФо пa•JVe6i ju la sa 165,3 а пајmапјј marta sa
6
8 ~~$ada pozпatj mesecпi Wolfovj
Ьюјеvј za 1939 su slede6j:
jaпuar :
80,3
aprjl:
109,1
februar:
77,4
maj:
118,3
mart:
64,6
јuпЈј:
101,0
U p·rvoj polov,jпj, 1939 Suпceva aktivпost је dakle Ьila zпасајп·а . AkN vпost
se jos pojacal.a u drugoj
po. lro,v, jп,j godj.пe.
Mё;ksjmum Suпcevjh
put brjo dugo•tnaj,a.п

pe,ga је ovaj
(tup maks.jmum) •i kada budu sv•a po•smatraпја redukovaпa mozda се se utvrdjt·i da је Ьiо ј, dvostruk. То је do· duse redak slucaj allj · PO·smatraп је
dosada dvapu1t: .iz prl j,lozeпe taЬijсе vjd,jmo da је SuпceVIa akt.j·vпost
od godjпe 1802 do 1805 Ьila stalпo
Vqroпcov-Veljamitnюv,
medu.ttim, jaka sa dva m·ап,је ,jzraz,j,ta maksjisttjce ajпjeпricu d·a је spektar Z muma 1802 ,ј 1804. SН.спа pojava
Aпdromedae veoma slicaп spektru posmatraпa је ,ј 19О 5 ·оdпоsпю 1907.
поvа , пaroc.ioto spektru
eta
Cariпae 1ј odbacuje hipotezu dv>ojпog
godliпa
Wolfov broj
~jstema ,i оЫаkа . Ро пjegovom mi1800
14,5
sljeпju, Z Aпdromedae је samo
1801
34,0
»neuspe.la поvа «, tj. u. odredeпom
1802
45,0
treпutku razbuk t avaпja zvezde to 1803
43,1
me је procesu пedostajao jzvesaп
1804
47,5
vazaп fjzj,ckij cjпliolac, proces
пlije
1805
42,2
moga,o da se zavrsi , р а је zat•o
1806
21,1
zvezda ost.ala ј пadalje u staпju
1807
10,1
fjcjke пestaЬilпost'i .
24,4
1903
42,0
1904
Dosada pozпajemo jos pe·t zve63,5
zda koje jmaju slozeпi spektar sli1905
53,8
caп
spek tru Z Andromedae. Ova
1906
62,0
zvezda sada је predmet posmatra1907
пja ,ј proucavaпja па
opservatori1908
48,5
j·j Beгljп-Babelsberg .
1909
43,9
f.

d.

f. d.
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§ 11.

Ctai,, Јуrосnовенскоr асtрономскоr

три члана у који улазе један потпретседник,

§ 1. Име удружења је: Југословенско астрономско друштво. Њего ·
во седиште је у Ьеограду .

Печат Друштва је округао и носи натпис: Југословенско астро
у средини печата налази се слика Сатурна са година,.,

оснивања Друштва ,

1'135.
§ З. Циљ Друштва је научно обраiјивање астрономије и њој срод

них наука и њихово популаризовање меiју што шире слојеве југословен
ског

народа.

§ 4. Научно обраiјивање астрономије вршиће се помоћу стручних

предавања,

ствима.

публикација,

Популаризација

опсервација

неба

астрономије

и

сличним

обављаће

се

погод, ним

преко

сред

популарних

предавања, публикација и демонстрација неба.

§ 5.

Друштво има националан

карактер

и

радиће

на

напретку

астрономије и њој · сродних наука у границама Краљевине , али може би
ти у додиру и с иностраним астрономским друш1 вима ради успешнијег
рада на научном пољу. У том циљу Друштво се може , као правно лице,
уписати

у

чланство

Друштво

неког

се

не

другог

сме

научног друштва у

бавити

политичким,

Друштва биће:

или

племенским

ће

од уписнина, ,

служити

остварењима

и

у њима;

в)

разни други приходи.
Расходи Друштва могу

помоћ

се

чланарина и

државних

прилога

или

приватних

устано·ва;

употребљавати само на Ц'1Љеве предви

iјене овим Статутом и за потребе администрац1-1је .
ГЛАВА

ДРУГА :

својине или државине

Одлуке

них

одредба не важи за седнице управе . на
из § 9.
а)

§ 8.

Управу

чине:

У

n

претседник ,

р

а

које
в

први

се

ова

последња

примењује

а

и одлучује о

свим издацима

преко двеста ди-

циљева.

§ 14. Према указаној потреби Управа може

некоме

члану

Дру

штва поверити и коју нарочиту функцију, као што је уреiјивање и адми
нистрација публикација, организовање посматрања неба и предавања .

Ове функције могу вршити
и чланови Управе и Саветодавног . одбора .
Надзор над овим функционерима врши Управа и они су њој одговорни за

свој рад. Њихове функције
трају до прве редовне
скупштине, а после
ње из_бор се мора поново вршити . Извештај о њиховом раду износи се

у извеwтају Управе за скупштину. Управа може члановима Управе и Са
ветодавног одбора , на њихову молбу, одобрити осуство од нај в1-1ше
шест

месеци.

У Управи могу бити

§ 15.

само редовни

чланови,

они

и то

су примљени у чланство најмање годину дана пре дана у који

се

који

одржа-

којој се њихов избор предлаже.

б)

одредба

С а в е т о д а в н и

Саветодавни

§ 16.

одбор

има . три

о д б о р.

до

двадесет

чланова;

за

члана

Саветодавног одбора могу бити биране све врсте чланова Друштва.

§ 17. Саветодавни одбор даје Управи своје мишљење по свим ли
тањима која му она или поједини Њliни чланови поднесу . Он решава на
члан

којима

мора

присуствовати

најмање

даје посебно своје мишљење , усмено

в)

поменутих

тела доносе се већином гласова, сем ако овим Статутом није изр1-1чито
другачије предвиiјено . У случају једнаке поделе гласова сматраће се да
узет у расматрање;

од

благајник,

ши набавке књига и других предмета који служе остваривању Друштве-

сваки

свих

и

§ 13. Управа решава о покретању Друштвених публикација и одре

§ 7. Друштвом управљају: Управа, Саветодавни одбор, Надзорни
одбор , Општа седница и Скупштине чланова.

секретар

iјује правац њи~овог писања. Она се стара о одржавању предавања и вр 

седницама,

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА.

предмет о коме се гласало није ни

скуп

циљева
и

штампаних

приходи

која

чланока

г)

а)

средства

пријатеља Друштва; б) приходи од продај'е Друштвених публикација
огласа

во

нара.

ва скупштина
Материјална

ванредне

потп1-1сују га сви чланови Управе.
§ 12. Управа води рачуна о стварима на којима Друштво има пра 

земљи или на страни.

верским

питањима.

§ 6.

сазив

извештај о раду у протеклој години. Овај извештај саставља одбор

ГЛАВА ПРВА: ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ЦИЉ ДРУШТВА .

§ 2.

предлаже Општој седниц~-1

штине. Управа поднос~-1 редовној, а по потреби и ванредној скупштини

друwtва

номске друштво;

Управа са3ива редовну скупштину и oдpeijyjli место на коме

ће се иста одржати;

§ 18.

Надзорни

Н а д з о р н и
одбор образују

половина
или

чланова,

или

писмено.

о д б о р.

претседник и

могу ући сви чланови Друштва. Надзорни

одб~р

два

члана;

сазива

у 1-ьег а

његов

прет

седник .

§ 19. Дужност Надзорног одбора је да надзирава Управу у распо

лагању Друштвеном

111Мовином .

Он

мора

највише на петнаест

да н а

а најмање на три дана пред редовну или ванредну скупштину пр е гпе
дати новчане књиге и спискове Друштвене имовине, сравнити их са пра 

а.
потпретседник, други

потпрет

седн'1К, секретар , благајник, књижничар и ЈОШ четири члана. Она се
стара о остварењу циљева Друштва предвиiјених овим Статутом. Упра
ва је одговорна ако Друштво не ради на циљ~вима предвиiјеним овим

вим стањем и о томе саставити извештај за скупштину.
Извештај саставља претседник а потписују сви
чланови ;

ако

се

који члан не слаже са, извештајем претседника може написати одвојено
мишљење и прочитати га скупштини. Преглед књига и спискова Надзор
ни одбор може вршити кадгод наiје за потребно .

Статутом и ако се одредбе Статута не поштују. Она решава о искључе

њу чланова који раде против 1-1нтереса и угледа Друштва.
§ 9. Седнице Управе пуноважне су ако им присуствује најмање
пет чланова . На седницама се решава већином гласова, а у случају њи
хове једнаке

поделе одлучује глас

претседавајућег.

На седницама

се

доносе одлуке по свим питањ1-1ма која по овоме Статуту потпадају под
надлежност Управе,

§ 1О.
установама

као и по онима која пред њу изнесу њени чланови.

Преписка

нос11ће

коју Друштво

потписе

води

претседника,

ка, и једног члана Управе, као 1-1 печат

са

државним

односно

и број

или

једног

приватни м

потпретседни

деловодника.

За

уну

трашњу и полузваничну преписку доцољан је и потпис једног, надлеж
ног, члана Управе са печатом . Чланови Управе
не
смеју
потписивати
акта чиiа ie саnож1-1на поотивна одлукама Управе или Опште седнице.

г) О

n

ш т а

с

е· д

н

и

ц

а.

§ 20. Општу седницу чине сви чланови Управе, Саветодавног
Надзорног одбора, а претседава јој

секретар, а
ако

јЬј

доносе

потписују га

присуствује

сви

нај мање

присутни
једна

и

претседник Друштва; зап~сник води

чланови. Седница

половина

свих

чланова,

је пуноважна
а

одлуке

се

већином гласова .

§ 21 . Општа седница доноси пуноважна тумачења овога Статута,
решава о сазиву ванредне скупштине, као и о свим питањима која су од
велике важности за Друштво.

§ 22. У случају да је који члан Управе, Саветодавног или Надзор
ног одбора поднео оставку или престао бити члан Друштва, Општа сед-
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ница изабраће једног од чланова Друштва за заменика, који ће вршити
његову дужност до наредне скупштине. Ако је поднео оставку или пре

стао бити члан Друштва неко од чланова Управе, Општа седница може
одредити да његову дужност врши, поред своје редовне, неко од чла

Управе.

Општу седницу сазива претседник по свом нахођењу или на
захтев Управе, Надзорног или Саветодавног одбора, у року
од
месец
дана када је тај захтев постављен. Захтев за сазив Опште седнице мо·же
поставити и једна трећина њених чланова. Предмет решавања мора се
дост· авити

писмено

секретару
д)

§ 24.

најмање два

С

к у

ш

n

т

дана

и

н

пре њеног

састанка.

Управа, а

Чланова

§ 33.
добротвора.

упис у

има:

оснивача,

штва и

редовних,

Друштва

страним др

претседника и секретара,

почасних

служи

и

чланс'<а

печатом

Дру

потврдом благајника о плаt.еној уписнини и чланарини.

§ 34.• Чланови оснивачи јесу они који су образовали прву Управу,
Друштва

пријавили

државним

властима

као

седници Друштва као и они чланови који су
Општа седница

чланство и

помажу+. их,

Као доказ да је неко лице члан

· карта снабдевена потписима

вања

е.

ванредну

одобрити

Саветодавни и Надзорни одбор Друштва, као и они који су се код осни

Скупштине могу бити редовне и ванредне . Редовну скупшти

ну сазива једном годишње

седница може

Упис чланова врши благајник на начин који пропише Управа.

нова Управе.

§ 23.

Општа

жављанима.

према

потреби. Место на ком ће се одржати
ванредна
скупштина одређује
Управа. Време, место и дневни ред скупштине мора се објавити најма

о ени ва чи;

сви

прет

били у Управи у току

тири године узастопце или осам година свега

такође

постају

че

чланови

оснивачи.

ПомажуЋи

чланови

плаЋају

веЋу

годишњу

За почасне чланове бира скупштина она
науку или Друштво; њих може изузетно

чланарину

од

редовних.

лица
која
имају
заслуге
за
изабрати
н
Општа
седница,

ње пегнаест дана раније. Скупштине су пуноважне ако им присуствују
најмање половина свих чланова; ако у заказано . време не буде дошао

'али н~редна скупштина мора потврдити њихов избор, иначе губи важ

довољан број чланова, скупштина ће се пуноважно одржати после пола
часа, у присуству ма коликог броја чланова. Скупштинама могу
прису

ност. Ако неко има врло великих заслуга за науку или Друштво., скуп
штина га може веЋином од две треЋине гласова изабрати за почасног

ствовати и нечланови, али само по одобрењу Управе.
§ 25. Активно и пасивно право гласа имају на

претседника Друштва .
скупштинама

сви

чланови Друштва који су испунили обавезе према Друштву.
Пре

лучити

сваког

гласања

да гласање

скупштина

може

на

предлог

ма

ког

члана

од

буде тајно .

Скупштине решавају о престанку
Друштва,
бирају Управу,
Саветодавни и. Надзорни одбор и дају разрешницу старој! Управи, Саветодавном и Надзорном одбору.
.

§ 26.

Скупштине доносе измене и _ допуне Статута; за ово је потребна
већина од две трећине гласова који су за измену односно допуну Ста
тута. За измену, допуну или укидање § 51 Статута потребно је да поред
ове већине гласа и најмање две трећине чланова оснивача.

§ 27.

Чланови

Управе бирају се за

период од две године и то

свакој редовној скупштини по једна половина чланова.
некоме од чланова Управе одређен заменик, на основу
понован

избор и

за та

места

иако није

истекао

на

У случају да је
§ 22, вршиће се

двогодишњи

период

за

који ј'е скупштина изабрала члана коме је поста!!љен заменик. Ако услед
тога на једној скупштини буде бирано више од пет нових чланова, одре

диће се коцком који ће од њих морати да буде поново биран на првој
наредној

скупштини

за

нови

период од две године.

§ 28. На редовним скупштинама морају се бирати чланов>t Управе ,
Саветодавног и Надзорног одбора, а на ванредним само у случају нска
заног неповерења.

Сваки

пуноправни

члан

Друштва

има

§ 35.
носи

права

да

пред

ложи скупштини једног или више чланова за избор у Управу, Савета
давни или Надзорни одбор . ·
§ 29. Скупштинама претседава претседник Друштва; у случају да
се на скупштини бира и претседник онда ће по избору истога претседа
вати новоизабрани претседник.
Одмах по отварању скупштине ова бира на предлог ма

§ 36.
о

напретку

могу иступити

Претседник
Друштва

и

из Друштва;

са

управља

одлука о иступању под

чланском картом .

целокупним радом

остварењу

Друштвених

Друштва,

циљева;

заступа Друштво у спољним односима и брине се

о

он

стара

се

претставља

сагласном

и

раду

свих органа Друштва.

§ 37. Претседник сазива седнице Управе и тражи мишљење Саве
тодавног одбора; одређује дневни ред седнице
Управе,
Саветодавног
одбора
ра

и

увек

Опште седнице,

ставити

§ 38.

и

тачку:

Претседник

као

и

питања

се

мора

редовне и
и

ванредне скупштине,

али

мо

предлози .

старати

да

се

одржавање

·

скупштина

објави на погодан начин најмање петнаест дана раније и стара се о ра
ду на њим~. Он наређује исплате из Друштвене касе до суме од двеста
динара . оверава чланске карте и потписује сва друштвена акта.

§ 39.

Први

потпретседник

замењује

г.равима и дужностима када је овај
оставку, а ако је то и
други

и

заступа

спречен ,

са њи м случај онда

претседника

отсутан

или

је

у

свим

поднео

претседничку дужност

врши

потпретседник.

Претседник може , са сагласношЋу Управе,
препустити
потпрет
седницима ,аа стално врше неку од његових функција.
§ 40. Секретар чува Друштвени печат и ставља га на сва Друштве
на акта , оверава чланске карте, рачуне и признанице , потписује преписку.
води записник седница Управе и деловодник
и чува архиву
Друштва .
Он прима предлоге за Општу седницу
и
обавештава
заинтересоване

о одржању Опште седнице као и седница Управе.

§ 41.
ког члана

Чланови

се писмено Управи заједно

Секретар

помаже

претседнику

у

свима

пословима

и

заступа

v свима случајевима када му то претседник препусти.
§ 42. Бл~. гајник се стара о новчаној имовини Друштва . чува

Друштво

§ 31. После избора Управе претседник ће изложити скупштини
програм рада за наредну годину. Скупштина може, на предлог ма ког

је и
одговара за њу; води књигу благајне и одобрава расходе. Новац и вред
носне папире издаје само по писменом налогу претседника или Управе;
на признанице и рачуне мора ставити свој потпис, а секретар t.e по
прегледу ставити печат Друштва; на чланским картама потврђује да је

члана Друштва, овај

носилац

Друштва

записничара

§ 30.

и

два оверача

Поноцан избор

записника.

неког лица за члана

Управе,

Саветодавног

или Надзорног одбора може се вршити неограничен број пута .

програм усвојити, одбацити, изменити или допунити.

приход~

ГЛАВА ТРЕЋА: ЧЛАНОВИ И ОРГАНИ ДРУШТВА; ЊИХОВА
ПРАВА

§ 32.
који

се по

Чланом

Друштва

Друштвеним

постаје

сваки

упис

и

чланарину .

израђује завршни

Књижничар се

рачун

стара о

стара

о

остварењу

Друштвених

крајем календарске године .

набавци

и чувању књига

и одговара

за њих; во,а•1 IАнвентар и даје књиге члановима Друштва на употребу, а

југословенски

и зато

и

§ 44.

И ДУЖНОСТИ.

правилима упише

платио

§ 43 . Благај'ник је дужан да се

добије

држављанин
потврду

од

на начин који Управа одреди.
§ 45. Остала четири члана Управе учествују у веЋању и доношењу

56
као и да помажу или заступају секретара и благајни !< а ако су спре че н;.~
ил и

су поднели

оставку .

§ 46. Дужност ј е чланова

Саветодавног

одбора

да

дају

свој е

мишљење о свим предмети м а ко ј е и м упути Управ а, било на седницам а , било ван њих .

§ 47. Чланови Надзорног одбора и м а ј у право да прегледаЈу све
књиге ко ј е вод и Друштво , а дужност им је да , ако утврде неку непра
в и лност

ил и

нејасност,

извест е о то м е

претседника .

§ 48. Дужности и права они х ор га на Друштва који се бирају на
ос нову § 14 прописаће Управа н а рочит им правилником .
§ 49. Чланов и Друштва има ј у право да бира ј у Управу , Са ветодавни
и Н а дзор н и одбор , као и да буду б и ра ни у њих; они на скупштинама
в р ше врховни надзор наД радо м Др у штва . Чланови и мају права на у по

тр ебу Друштвене књижнице , попуста на Друштвен им

публикацијiilма

и

уживају све бенефици ј е ко ј е Друштво буде могло да им пружи.

§ 50. Дужност ј е чланова да се покоравају Ст атуту и одредба ма
и одлука ма Управе на њему основаним ; да и спуњавају своје оба в ез е

пр е м а Друшт ву; да помажу својим средств и ма напредак Друштва, щире
Друш т вен е

и д е је

и

раде на остварењу Друштве н их

ц и љева .

У

ГЛАВА ЧЕТВРТА : ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.

§ 51 . Д р уштво преста ј е посто јати к ад бро ј чланова падне ис по д
ми н и мум а пот ребног за обра. зовање Управе и Надзорног одбора . Оно
престаје посто ј ати

и

ако

скупшт ин а

веt.ино м

од

три

четвртине

гласова

т о одлучи ; поред ове в ећ ин е потребно је да за престанак Друштв а гл а

са

и

н а ј м а ње тр и

четвртине чланова оснивача .

§ 52. У случај у престанк а Друштва Надзорни одбор уништиће !"'е

ч ат Др у штва и ор иг инал овог Статута , а обавестиће надлежну држав н у
влас т.

§ 53 . У слу чај у пр е с та нк а Друштва сва имов ин а предаће се Држав 

н о ј х ипотекарној . банц и н а чување.

§ 54. Овај Статут с т упа на снагу кад га скупш т ина усвоји, а држав -

на

власт

потврд и .

§ 56. На скупшт и н и која донесе овај Статут

и забраће

се

одм а х

д е сет чланова У п раве као што је њиме предвиђено, а за наредну скуп

штин у ко цком ће с е одредити пет ч ланова који ће

испасти из

и за чије ће се ме сто поново вршити и збор по одредбама
т ут а.

& 56.
ше њ а

Ста

-- ~-.;~-'""".

По сту па њу на снагу овога Ста т ута престају важити сва ре 

Управ е

§ 57.

Управе

ово га

у

Ова

колико се

њему прот и ве.

правила носе наслов :

,. Статут Ј угословенског астроно м

с ког друштва " а им а ј у педесет седа м параграфа на

у Б е ограду .
4 дец ем бра -

девет стра н а .

иэдању

номскоr

Jyrocnoeeнcкor

друштва

•

астро·

иэиwnо · Је

из

, wтампе, у преводу М. 6. Проти·
tia, оnсерватора . Астрономске on·
серваторнЈе';
<

nопуnарно

~nасти астрсiномнЈе

l

деnо

из

nознатоr ен·

rnecкor научника-астронома А. С.
Едннпом. Књнrа с,е може добнтн

у свима вемм књ-нжарама
преко

Јуrосnовенскоr

нn~

астроиом·

скоr Друштва, &еоrрад, Ж. Кnеман·
соа 10, путем nоwтанске упутинце
нnн

чековноr

рачуна

&р.

57011.
Књнrа Је формата 8 , ctp. 130, цена
30.- динара. Књкжарнма уобнча
је~и nроценат. ·

1938.
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Кли шеа из рађ ује Фото- цин кографи ј а Бра н ка Р . Тодоровића . Кра
љ е в трг 9, т елефон 23-698.

,.

POSTARINA PLACENA U GOTOVU.

Бео:rра.дс:ка

lnштиu[ка штнnиониuа

И }8ЛО,ЈI[UИ . Ја·воп
1

У ~оnственоЈ зrрадн у &ранковоЈ yn. бр.' 1.
Телефонн: 26-722, 26-723, 21-313
Ф и

n

н Ј А.

n

и: .
З Е М У Н

БЕОГРАД

Краn.а А.nександра бр. 97 .

Кра:ља А.nександра бр. 8

Прнма ynore на ~тедН.у, nовоn.но укамаtiуЈе н нcnnatiyJe
на захтев

ynaraчa

За улоге одговара Општнна града Беогр_ада неогран~че
но

и

неоnозиво.

Издаје касице за дечИЈу wтедн.у

Есконту)е менице н даЈе · хиnотекарне за)моае.
ПРИМА У ЗАЛОГУ

:

хартије од вредности, злато, cpel5po и остале драго
цености, као и све друге ствари .

НАПЛАЋУЈЕ :

бе,з ,икаквих трощков~ рачуне за утрошену електрИ
чну енергију,

,

водоводне н остале

оnштннске

таксе .

НАПЛАЋУЈЕ ТАКСУ:
з а одржавање ' гробница и обнову њнховнх закуnа.

ШТЕДИОНИЦОМ УПРАВЉА

СА.МОСТА.nНИ УПРАВНИ ОД&ОР

•

•

На предлог Главног просветног савета Г. Министар просвете својим решењем Бр. 25650/36 препоручио је "Сатурн•
свим средљим школама у земљи.

Г. Министар пољопривреде својим решењем Бр.

25834/36

SATURN

претплатно је све библиотеке свог ресора н пољопривредних

POPULARNA 1 STRUCNA REVI]A ZA ASTRONOMI:JU

ш кола на "Сатурн".

METEOROLOGIJU, GEOFIZIKU 1 GEODEZIJU
Уређнвачки

одбор:

/

Ген. СТЕВАН БОШКОВИЋ, Д-р -УРБАН ТАЛИЈА,
Д-р СТЈЕПАН МОХОРОВИЧИЋ, ИВАН ТО МЕЦ
Уредници :

Д-р ВОЈИСЛАВ ГРУЈИЋ, ФРАН ДОМИНКО, МИЛОРАД

Uгednik

ПРОТИЋ

Dr. Vojislav Gruji(, profesor

За Југословенско астрономско друштво власник и одговорни
уредник

НЕНАД Ъ. ЈАНКОВИЋ

UREDIVA C КI
/)г. И.

ODBOR :

Ta!ija, prof., Dr. S. Mohor ov ici{;, prof., / . Tome c, penzione r,
Dr _ V. Gr uj ic, p rof., F_ Dominko, supi.
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-
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kosmicku fiziku za 1939 Sunceva aktivnost (1. Tomec) ,_
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58
61
69

73
75
77
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Novosti Nekrolozi

79
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Годишња 11реrnлата дин. 60.-, полуrодишња дин. 35.-, за
чланозе Јуrослов. Асrрономског друштва и ученике средњих

школа rод.и~шња претплата дин.
1

40.-,

полуrод.ишња дин.

Поједини број дин. 6.-

Уредништво и администрација:

25.-

Београд, Ж. Клемансоа

L--•----=~luts ~-Н!~J ·~~~Поштанске ште

они е бRt

20.

G

О
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19 39

PUBLIKACIJE ASTRONOMSKOG DRUSTVA BEOGRAD

111
S t raпa

:Sunce
-Nova teo rija

SADRtA]

vremeпskog
Pomraceпje Suпca od 19

Saopsteпje

Straпa

Popularni deo
Bosler Ј. : Nove zvezde -Domr jпko F.: Mesecevo pomr.aceпje od 7-8 пo•vembra 1938 Dоюјпkо F.: Suпceva aktljrvпost ј prostФ rraпje rad,jo,t al·asa
Dотјпkо F.:Dopple·rov рг•јпсrјр Grujrjc Dr. V.: Me·te.oroloska ·ј astroпoll')ska posma<traпja bez coveka
ј pre pojave covekёi па Zemlj•i Grujric Dr. V. : Dvojпe zvezde J a пkovic N.: Sепеkј•по mШjenje о postaпku halo·a
Jaпko VIjc N.: Mesec kod starjh па. гоdа Kuпraver Р.: Sl·ike Sor lпca Lallemaпd А. : Fo·toelektricпri t.eleskop
Lepr•j пce-Riiпgue·t L.: Napredrak
u po·zпavaпrju Юosmickog
zracernja
-- 169, 193,
Loreпc Dr. В . : Astroпom·jja ј reljg·jja -- Males Dr. В.: lz пrarod.п. e ko•smogoп rije •ј kosmogra~j tje Mohorovicic Dr. S.: Ve lrjeri rпa , zak rivljeпost ,ј srireпje svem•j ,гa Saget Ј . : Јеdап vek astroпomske fotografi j e -Stroemg.reп Е.: Plaпeta, rjjum ·- --· Stroemgreп Е.: Problem dva tela
-- 150,
Ta•ltija U.: О пюv•im zv e zdama
* *: Amate<Гski sп:jmak Meseca - - -

*

1938
1938
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939

Suпca

пovembar

О

denпr iaij i
st2!1QrJa
Potpuпo Mesecevo pomraceпje

'Pianete
Novi

37
105
36
112
12

jaпua. r

februar
mart
april
maj
јuп

j.aпuar

feb ruarr
mart aprjl maj
јuп i jul
avgust
septembar i oktob ar

godr jrпj

-

-

1938 -

-

-

OЬijk

-- • -

Pregled i novosti
lnstrumenti i opservatorije
Opservatorija - u Kie•l u - Opserva~ori•ja u Sorп.пebe· rgu Nova zvezd·a-rn:ica u Rrjmu Ljckova opservatorjja Stogodljsпjr jca Pulkovske opservatoгjje

Erosa

-

od 7-8

-

-

-

пovemb ra

-

1938

satelritri
-

u

Suпcevom

22
135
20
22
134
·165
188
191
247

sistemu

-

Novi pla .пet• ojd'j 1938
Jupri ter·o vim sate l iNma Mogucпost zivo·ta па drugim

plaпe t am a

l<omete
Kometa Peltier 1939 а Kometa Hassel i rojevj meteora
Posmatraпe komete u toku 1939
Posm•atraпje kometa
Kometa R•jgolle•t 1939 h

132
166
167
191

112

Meteori

,.
meteo•rslcjh pojava
Mete-o nj sa t rqgov,jma
Defjrп·icija

91
163

22
70
132
192
246

163

О

225
86
25
178
234
54
20-;>
175
200

15
43
63
96
126
156
181
215
239

Jupite·rovi

lzbociпe пrа S·at urr пu? Novi zakoп о uda·ljeпos tim·a

1

13
42
61
95
124
154
179
213
237

decembar -

jul
lzvestaj g . Dr. S. MohoroVIicica
1938 пovembar ј decembar

1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939

u

21
132

'Меsес

74
3
49
137

Strucni d'e o

Mohorovjojc Dr. S.: Pregled djelatrпostj
Tomec. 1.: Јеd ·по v.azпo saopsteпje Sunceva aktivnost
lzve-staj g. 1. Tomeca

1. Tomeca -

t гајапја peg a
aprjla 1939
-

67
164

Zvezde

::
11

R a djja • lпe Ьгz ј пе zvezda Wolf-R,ayet
Nova promeпljiva u Trokutu
Gamma Cassiope•jae
Natriumove liп:ije meduzvezdaпog porekla NajЫriza zvei'da
P r omeпra регјоdе kod dugoperjod!icпjh promeпl j i v i h
Superпova Zwic·ky 4. 1939 Virgrjrпri s
Nova prome· пljiva 1. 1939 Orjoпrjs
Atmosfe-re zvezda Alfa Ceпtau ri Promeпljrjve t jpa delta Cephej Klasifjkacije pгomeпJjjVIjh zvezdra
Prome·пl j•ive ~; ра RV Tauri Zanrimljiva p r omeпljiva zvezda
Novoproпade·пri beli pafu,Jjak
Eпe-rq:ija Superпova R. Союпае bo-real js

20
22
-

69, 223
69
70
71
102
102
133
164
164
165
188
189
191
223
223

Magline
HubЬie·ov fепоmеп ј model•i svemrjra
Veliojпa i sr непје vas•ioпe Plaпetarпe m. ag lri пe Durchmus·teruпg vaпg·alaktjckih magl jrп•a

21
134
165
190

Geofizika
Polarп~ SJaJ
Pri sustv·o at•o ma natrj uma u strato·sferi Da Јј grom uda ra па svaku vrstu drveca
Varjjacjje u rotacjj'j Zemlje - Tempe-ratura stratosfe-re

166
166
190
224
224

IV
Straпa

Razno
Precizпost dzepпih ёasovп1ika Dvadeset godiпa od smrti Е . С. Picker1iпga
Poziv па saradпju sa P ni vatпe postaje za kozm icku ~iziku
u Zagrebu - Meduпarodп o odredivaпje loпgi•tude

lspravke

-

-

-

Setnja ро nebu
Car)is miпor,

Moпoce, ros
Са •п с е•г

Gemiпi,

Leo
Virqo Сапеs

-

22
70
133
181
224

-

SagittariLIS C ygпus

Pegasus
Aпdromeda

lzgled neba -

15, 44, 63, 97, 127, 157, 183, 216, 240

Популарна и стручиа ревија 3а аtтроиомнју, метеороnоrнју, rеофиэику и rеоnвэију

ГОД

Vl

•

БЕОГРАД, МАРТА 1940

Свемир и живот
Температура• Сунца и звезда ко•је видимо на небу вео•ма
- тоlll.ика да• на• њима. живот нг· мо.же да постане и

је ВIИIСока

Vreme
пovembar

1938 -

decembar 1938
jaпLiar

н

р

у

•

16
44
64.
98
128
158
185
218
241

Veпatici

т

А

с

1939 -

-

-

. ___:

-

-

--

-

18
45
66
100
130
160
161
186
219
221
242'
244-

-

feb rua r 1939
mart 1939
april 1939
maj 1939
јuп

1939
jul 1939
avgust 1939

septembar 1939
oktobar 1939

се издвојили

из

Сунца.

О:ни су се по;е:тепено

хладили, док

нису ск·оро сасвим изгубили сопствену топло•ту, а њ·ихова са

дања топлота дола. зи о· д зрачења којим их Сунце нештеди
мице обл~·ва·. У току ве. кова, а да не знамо ни· како, н11 кад, а,

ни зашто·, на• једном од тих делова појавио се живот. · живо:т је

почео простим оргаЈН'Иtзмима чије су виталне способностИ f?и
ле све·д,ене скоро сасвим на размно·жавање и умирање.

Али

је из ТIИО< скромних за· четака изронила ж·ивотна струја, која је,

Licne vesti
Odlikovaп j a fraпcus~ih ast, roпoma
Odlikovaпje Е. HubЬiea
gеп. S. Boskovic delegat па

-

-

-

koпgresu

-

-

-

-
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ра·звија1јуЋи се ка

све

веЋ-ој

сло.жености,

достигла

врхунац у

би•Ћи-ма чији се живо·т у знатној мери састо.ји у осеЋањима и
жеља. ма, у е. сте-тски·м расматрањима и · у ре·л~.ги,ја· ма, у кој.и
ма су сажете њихо•ве највеЋе на•де и Н• дјплемени~~а

стре· м

љења· .

165
192
192
224
248'
48, 102

Иако до•душ~ немамо до-каза,

изгледа, да се човек баш

на та~ наЧин ја,ви·о на Земљи. ПребнвајуЋи на• нашем микро
скопском фра·гмен'!"у једног зрна песка покуш·авамо да сазна

мо приро•ду И смИсао Вааиюне, која окружује наше битисање

у простору и вре.мен•у. Наш преи утисак је ~ешто као страх.
ОсеЋамо да је Природа страшна· ~бог својих несхватљИВ' И 'Х ра

23
23
24
71
72'
103
103
104
135.

стојања, далеких временских

персnектива

према ко.јима· је

историја човечанства кратка као трен. ока, · cipa.Wнa· због сво~е
оча•јне празнине, и због материјд!Лне безнача~но· сти нашег пре

бивалишта у про<:тору, - МИЛ'ИОIН~+о.г де:ла iе·Р,но· г зрна пес. ка,
које је да111е· ко од сви·х сnрудова ~~~~та .' -'Али пре свега нам се
васи-она

чини страшiНа, јер изгледа1 индиферентна према на•шем

животУ; осеЋања., а~и.ције и дела, уметностИ. н релнгије, све

58

59

то изгледа подједнако страно њено•м плану. Штавише, смемо

Следеt.и

рећи д,а она• •и,згледа отворено неприја· тељска• према живо• ту
у њему морао

смрзнути

сва, ки·

живо• т;

често· је

год,ине, тако да

t.e

наш

Већ је Petrus Apianus, прав.им именом Bienewitz (прва

ма.терија у

-половина

простору l'О'ЛИI К•О· топла· да. чини жи,во•т немогућни'М; а• кро·З .про

XVI

века), сматрао да

се

Меркур и Венера

могу

·посматрати у извесним случајевима приликом пролаза испред

стор про·ла• зе, бомбардујући ста.лно небеска тела, разна зра,

Сунца,, ка·да се на. ње•му в·иде као мalli a, округла, црна пло.чи

чења, претежно непр1и1јатељска или чак и ра•зорна по живот.

ца, а

Ј.

Т ајан ств е на

2004

век проћи без ове појаве.

уопште. Најчешће је пра• зни прос"Гор тол1и,ко хладан да би се

.

пролаз биt.е тек

Jeans
~аси о на ст р . 2- 3

James Gregory (1639-1675) дошао је на идеју да се

ови пролази• употребе за одређивање

паралаксе Сунца. Не

смемо пропустити а да не поменемо да се и Kepler бавио
·пролази'Ма Меркура и Венере, те је најавио онај из

1631,

који

се није могао посматрати из Европе. Међутим Edmond Ha l-

'ley (1656-1742) био је први к~·ји се тим проблемом озбиљ

Једна заборављена rодиwњица
Пролаз Венере о·д

није позабавио, те је у своме делу »Methodus singularis, quo
solis parallaxis sive distantia . а terra , оре Veneris .. . « дао

1639

методу за одређивање паралаксе Сунца из посматрања про

Прошле године на.вршило се триста ГО•дина о·д једног за

лаза Венере.

историју астрономије важног догађа.ја, али· чија је тристаго

ски астроном Ал-Кенди забележио један прола· з ове планете

Пролаз од 1639 по·сматрала су два Енглеза, Horrox и
Crablree. Horrox (1619-1642) се родио у близини Liverpool-a. Већ у четрнаестој год!Иiни почео се интересоват·н за
.астрономију и чита•ти дела Tycho-Brache-a и Kepler-a. Сазнав

који се догоди· о

ши из једне Lansberg-oвe књиге да ће се

дишњица прошла' скоро неопажено. То је пролаз Венере од

4

децембра

1639

године, први пролаз . ове

планете

који· је

посматран. Мора се , истине ради, на.помен,ути да је арабљан

839

године, али о томе немамо ближих по

моt.и посма

трати пролаз Венере, ни•је хтео дозволити да ова појава про

датака•.

Прола.зи Венере · веома су ретка појава

-

·ђе непо· сма,трана· . И поред

барем за сва

кидашње појмове о времену: просечно 1И1Ма по два

ретку

прилику

за.

одређивање

неба, имао је то,лико

·Efe py на Сунчевом котуру. Посма.трање је вршио из је·дног
места у бли•зин,и Liverpool-a, пројектујући Сунчеву слику на
бео заклон од харти·је. Horrox-oв при~атељ Crabtree посма

1

ишли у удаљене кра~еве света да. би их посматрали·, те та.ко
ову

обла.чног

·среће да је у току пола часа отприлике могао посматрати Be-

пролаза

у једном веку, те су с тога многи научници, не жалећи жртве,

искористили

1639

отстојања

између Земље и Сунца. Није нам намера да овде указујемо

трао· је овај пролаз из околине Ma~:~chester-a, на исти начин,

на методе за и·зрачунавање пролаза _Венере, нити како се по

1ј. помоћу пројекције. Овај млади. а.строном био је толико

моћу тих пролаза може · одредити па.ралакса Сунца, већ ћемо

· одушевљен призором који је посматрао, да је за неко време

само учинитм један кратак истори.ски осврт на прва три про

био заборавио вршити предвиђена мерењq. Horrox-oвa по

лаза који су посматрани и пом.енућемо резултате које су они

сматрања обја.вио је Hevelius под насловом »Venus in sole

· дали·•). Доса.да је посма.трано свега ·пет пролаза и то:
Од
Од

4
6

децембра.
јуна

Од З јуна

visa а . 1639«.

1639

Од посматрања овога пролаза наука није имала велике

1<ористн, али се то не може рећи и за сле·деће пролазе, чија

1761
1769

-су

Од

·9 децембра 187 4
Од 6 децембра 1882.

посма-трања много

времена унапре· д брижљиво

припре

мана, што је омогуt.ило да се из њих извуче максимум кори

сти која се тада могла пости+.и. С обзиром на тадашње сао

браћајне при11ике, а било је . потребно . ићи и у Индију

•) О пролазима Венере в. "Сатурн" за 1935, сф. 135-140.

или

Америку, посматрање једног пролаза Венере било је вет1•кн
-

"""'-- -

бi

60
облак заклони·о је Сунце за време целог

подухват, те се мора одат·И признање онима кој1и су се одлу

чили да га за љуба·в науке изврше. Пролази у
су много ин;rересовали француске научнике,
љујуЋи њиома., добили

веЋ

тада са доста

XVI/1

нарочито

који су,

великом

Pingre, који је напис~о

(1709-88)

пролаза

о·д

повољним око·лностима , те је за парамксу Сунца доб~ою вред-

Jean Dominique Maraldi

запазио је и забележио да се око тамног Венери•

ног котура к. оји се .проје-ктује на Сунцу ви>ди светао прстен

атмосфера ове планете. Le Monnier

(1715-99)

су

при·ли tКО•М

п•осма1тра·ња

помагал>и

израчунао

Ненад Јанковиt;

истори·чар

астрономије Ba.illy (1736-93), који Ће касније због св<;>је по
литичке делатности завршити• на гилоти>ни, и Turgot, будуЋи·
министар Луја XVI. Alexandre Gui Pingre (1711-96) отишао

111 izvjesfai priv. postaje za kozmicku
fiziku za godinu 1939

је ра.ди посматра.ња· овога пролаза Венере на острво Родри
гез у Инди1ско·м океану, али није имао много успеха;

ни•је бил~ баш најбоље,

посматрача

- ске, и капетана Соок-а, који га је посматрао са Ха.итија.

(1713-62),

чувени

других

па.ралаксу Сунца (8",8). Да поменемо још управни• ка Бечке
опсерваторије Hell-a, ко•ји је овај пролаз посматрао из Фин

вио овим r:'РОлазом, те је о њему на•ПIИiсао један мемоар. Од

коме

8",75.
Masкelyne није ишао да посматра пролаз од 1769, али

је и• з података . добивен.их од

- ·

се такође ба

посматрача ове појаве навешЋемо прво La Caille-a

пролаза.

је на острво Сан Доминго (Ха.ити), где је посматрао при врло

тачношЋу

· ност

1761

трајања

расправу о избору места за

посматрање овога пролаза, сада је 1 И 1мао више среће: оти· шао

захва

вредност паралаксе Сунца.

При·ли•ком

једну

U 90d1in>
i 1939. posЩ~Ia је . . nasa Priv .. postaja .za ~ozm•icku !iziku
u za rebu znatno prosirenJe. PriJe. ·s,-.:e9~ Је.. ~?tp1s·~n11 od poce tka
9
aprila sp. 9 . pozvao neke n· ~se starl)e ·1. ozbi~IJn>IJe: pr1va~e a~tronom~
г1 а saradnju, te su tako osnovane . u. ra·~n>1m djel~v1ma nase drzave, а 1
izv.an nje, mno 9 e Sekoije sa vlast1Nm •ln st.rum.:~tll~a . Ovakova pov~za
nost rada i medusobna izmjena savjeta 1 mlsiJen)a. po.~azala .~е Је ~
praksi izvan•redno plod~nos~?m ~akC:•. ?а su 99: V<?d•lteljll ~e~CIJa razvll·i zamjernu djelatnost 1 UVIJe.k IZVГsl:l'l P.reuzetl d10 ~otn1•lacko9 r.ada .
.Moramo n.a 9 1asliVi, da su mno9'1 rad ov11 Ы1l1 pokusne pmode, da se 1sku-

време ·

те је из својих посматрања добио за·

паралаксу Сунца сув• ише велику вредност

(1 0"). Друга два,
Mason и Dixon, који су се налазили на Рту До
бре Наде, нашли су за паралаксу 8". Од Француза, поема-·
трали су овај пролаз још Fouchy, Le Gentil (о коме је би•ло
речи у "Сатурну" број 1 за ову го·дiиtну, crp. 9-1 О) и Chappe,
посматрача,

који је ради тога ишао у Сибир.

И енглес~и астроном Nevil Masкelyne

(1732-1811)

вио је вел:и•к•и пут да би посматра·о пролаз

на·пра

Венере од

1761 :

Royal Society посла·ла га је на . острво Свету Јелену, али усле·д.
облака прола.з није могао посматра· ти. НапоменуЋемо још да
је и

Toble Mayer (1723-62)

ваторије у · Gёttingen-y,

посматрао ову појаву и•з опсер-·

претворену у слагалиште муни.ције,.

јер се у то време во·дио Седмогодишњи• рат.

За нареДни пролаз, она•ј из
номима такође

1769,

велико интересовање,

владало је међу астро
а

Француз.и'

су

опет

.

предњачили. Fouchy, Le Gentil, Pingre,, Chappe, · везали су
своје име и· за овај ретк·и до·гађај у аналtИЈМа. астрономИје ..

Chappe је ради овога пролаза отишао у Калифорнију, где је
и умро. Le Genti-oвe на•де ост>але су . рпет неостваре.не, сем.
што је · и·скористи• о посматрања · својих прија:теља. који су по-.

.сматрали из Маниле, одаю'1е је и он сам

хтео

посмат-рати,

али је по надогу Академије'-мора.о ··ићи у Pondichiнy:

један

· SI. 1. lijevo: Trazilac komet~ (o•t vor 100 m.m. 1:7) izr~den i~ m~ta!a, u
Zagrebu ; na manjem az•lmu•tal.nom stat1vu, desno. Polan1zac1on1
fotometar.

63

62
saju mogucnosN razпjh j,nstrumenat<a 1i met.oda, te da po·s·t,oje· preduvjeN,. d1a se k~a.j privatn~. iniicЧa.~ive •i uz p.r·jv•aФna sredstva raz.v jje nasa
Pr1v. po.staja za kozm•1cku ~шku u pravu astro,nomsku opserl.'atoriju па
гобј,tе vrste. Moze пetko ·i ma•tli о tome za sada bl1lo kakovo• hoce miisljenje alj ~ostjgпuФ] rez~lta.t'i u tako kra,tkome vremeпu go"ltнe пе s·amo
пата u pr1log, vec su 1 same • П·аs ugodп.o· ,jtZп,enad,bllj, Sam rad pod'i,jelje·n је па pojed'j,ne Sekajje ovako:
. 1. Suпce motre Sekcjje 1, 2, 4 i 5 sve sa go,tovo jednakjm :jпstrumentlma;
2. Mjesec motre Sekc.j,je 1, 2, 4 ,ј 7;
3. Planete mo,tr·e Sekcjje 1 ,ј, 7;
4. Komete motre Sekcjje 1, 2 ј 7;
5. Meteore 'ј boliide mo•tre Sekojje 1, 2 ј 4, а spo,rad,jckJj Sekci'j e·
5 i 7, te g. L. ZarQ!aj u LjuЬijaп1j;
6. Pюmjeпljj ,ve zvjjezde mјегј specjjaln.o Ceпtr. SekcjJa 1 а uvo-·
dlj ova mjere.пja vec ,ј Sekojja 7;
'
7. Astrofotografjja;ljzvode specljj,alпo Sekajje 1 .ј 6, а sada pokusavaju ovu V' ГSI rada ј Sekojje 2 .ј 4;
8. Spektroskoplj,ja: 1jzvodj Sekajja 6, а uvada је ј Sekcjja 1;
9. Kol·onjme,trljja: •jzvode Sekcjja 1 i 4;
10. Eksp~rjmeпtalna laboratorjjska jstrazjva,пja: jzvode Sekcjje 1 ј 6;
11 . TeoliiJsko-ma.tematska jstraz,jvaпja : ,jzvod!i Sekojja 1 а пekjrn
dru9'jm jstrafljvanjljma bavi se ј Sekojj.a 7;
'
12. Meteoroloska mjerenja: jzv'o d'j Sekc,jja 1.
Kako se v:jd,j rad је vrlo razпo,fljk ј obllan, te је jzvrseп jak·o ve.Jik
Ьюј motrenja ·ј mje,renja u po.sljed'n,j e pola godjne. Qsjm toga 1
izraduju
sj pojed,j,n e sekcjJe lj razne apar,ature jJij пјЉоvа poboljsanja ј usavrsavanja, te su 1ј ovdje post1jgnutj rezulta,tj ,jzvanredпo povoljп·j. Sada cemo prj,kazatj rad svake ројеd,јпе Sekcjje napose:
Centralna Sekcija br. 1 u Zagrebu: /пstrumeпtarjj povecaf,i smo·
zпat· no. Prjje svega nabavljeпa је оdЈ.јспа Јес а (socjvo) sa 1rjs-zaslonom, promjeг,a 100 mm ј fokusa 700 mm, sfe.rпo ј hromatsk;j posvema
iskorjg,jra,nu (Меуег & Со., Goer/lj,tz), te smo sj jzgradjfj nov jnstrumeпat:
trai'joca kometa sa vr'lo jakom moc'i rasvjete 1 : 7. lnstrumeпat је sav

,z metala, sa f.in,jm pomjcanjem jzv/ake, savrsen.o centr.jraп ј sa trj oku/ara -sa povecanjjma· 20х, 35х ј 60х. /sprv~ smo 'j.z,rad,j./li, v':l' jЮj metaln,i
sta~iv ali smo radli pomaпjkanja pгostora 1 mogucпost1 lakse.g preпa
sanja' j,пstгumeп·ta moп,ti.rali tubus na ma'п,ji stolni sta,tiv sa az11mu.t.a!.~om
moпtazom. lnstrumenat је isprobaп, te se је pokazao upravo о.d/1сап .
Sl. 1 levo pokazuje nam ovaj jnstrumena<t na malome stat.j1v u, !е :~ ~Jegova
izгada ne razfjkuje mnogo od tvornjcke •jzradbe; rad·ove 1z':'rsю ~е opet
п1аs blvsj ucentik g. К г s t о Z 1i r о v с i с sa ve/likljm razumJevaпJ.e~ , te
mu se ovdje па njegovome пeseblcпom !1rudu po,пo, vno z,ahvaljuJemo,,
ра пjegovu radпju (Zagreb, Kuslaпov~ u~. 29). ропоvп~. l'op/o P.repo!u:
camo prjjateljljma neba. Јег оп na~ Је lz.radll_o ro naslm nacrt~ma JOS
neke ·jnstrumente: p nj,je svega mal1 po,famzaaюпl fo·t ometa'r nas~ koп
strukcjje za sjajn,jje zvjjezde. Ma/lj refraktor ,ј~а obje~tjv pr?mJera 40
mm t foka/пu da,lj'jnu 240 mm, dak/e vrlo vel11ku moc rasvje·t e 1 : 6.

Sl. 3. Suпce dne 22. /V. 1939 u 10 h 6 m sr. evr. vr.
(sn~jmjo Dr. S. Mohoюvjcjc).
lspred okulara sa povecaпje·m 6х je·su. dva vrlo yro~lirпa ј ois~a tur.ma:

/lјпа , od kojj~ se jedan moze zak~e,ta'~'! 1 zakret oo1t.at1 ~а kutп~·J razd,IO~'~
(prjnc'ip dljhroizma). Cljtava pola~~~~~aciJOПa пap.ra.va moze se oahk~ s.k'l

S/. 2. J.ijevo :

Ма/ј

putп1j

refraktor; desno: ma/enj astrograf f = 120 mm ;:
1:4,5, 6 Х & cm.

n.uti sa okџ/ara te tako upo.treb'ltl dalekozor 11 u dюge svrhe rad1 п,Je
gove ve/1jke ~oci rasvjete. Mo·ntaza је paralak~jck'a ј _jed,nor,ta.vпa ~~
эlomljen,jm stat,jvom (,jsp. Sl. 1 desni jпstrumeпat). Os,lm l<;>ga _IZ9~:adll'l 1 1
smo s'i ј jedan malen1j as t rograf sa aмrokamerom 6Х 6 cm, ! objekt1vom
»Mu,rer<< 1 :4, 5, f= 120 mm, kojeg n.am је dobrohotпo stavю na raspo/ozenje g. А . Bertoto, voditelj паsе Sekcjje br. 6 u Beog~a?u: Refra,~tor
pr.avilac је od tvrtke G'j,acomo Gjoja е Pj.~lj?• ~~cchmlls.~ а Tormo ,
1 : 12, f = 360 mm s povecaпjem 8х 1ј sa pom1cn:1~ n11 ~1ma (kn1z) u o~u~~a
ru, vrlo predi, z ,пe jzradbe. Montaza је par,alaktlcka Qi sp. ~/ . 2 desm IП
strumenat) sa fjпjm pomicanjljma, sve kod nas u Zagrebu IZГ~deno. оь~
instrumeпt.a bitj се doskora ,jsprobana , te se nadamo dob~1_!11 . rezult~tl
ma . Osjm toga 1jzraden је ј jedan ma/li (f= 53 mm) paralakt11ck1 montнa Пii put,nlj refraktor ( /g. Sl . ' 2 levo).
.
.
BЉ/joteka centralne Sekojje umnozjla se је i ove god,1ne пek1m
djel'jma, kartama ј brojп1im puЬijkacljjama stranjh j,nst<itl!!a ј ~stronoma;
od beogradske uпjverzHetske astronomske opserva<tor,IJe pmmamo redovnю sve puЬiikaajje. Svima· пеkа је ov·dje jzr.aze~a паs,а z~hvaf,nost.
Nabavljen је i rad,i o-prjjemn,i aparat za hva,t anje S11gnala t'ocnog vremena.
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Na sv<ojoj Central. Sekoi}i izvodio је potpis.anri tokom 1939. god.
ove radove:
1. Redovna m·o·trenja Sunca, Ьrојелје pjega, ristr:azivanje pojed<in'ih interesarntnrij,ih pjega irli hrpa pjega, te fotogratiran.je Sunca u narociNm zgodama. Nesto od toga puЬiric'ir·aИ smo vec u »Saturnu« V, br. 12
i u redovпim mjesecnim ·izvjestaj.ima u »Satur:nu« V, Ь.г. 1- 12, а pregled djelatnosti Sunca u 1939. g. blce doskora puЫiciran. lzvedeno је
preko 200 motrenja. Sl. 3. daje nram nas sn1imak Sunca, ра se vidi, da
је posrignut vec znat-r11i napredak spram snrimaka predasnjih godirna, аЈ ,ј
smo spoznali, da fotograf·ira•n je kroz vizuelnri refr.aktor ne dovodi do
besprikornrih re•z ultata.
2. Promatr•a nje Mjeseca (n·a•S·tavak kartograti~anja okol•ine kretera
Janssen), te pokusaji fotografkanja Mjeseca, kojri jos nlisu doveli do

6. Ove godrine imalri smo pr'i.lrike da tek kratko vrijeme proma1ramo komet 1939 d te smo о tome kratko lizVIijestili (Beob-Zri•rk. d.
.Astr. Nachr. Nr. 16; 1939).
.
7. U 1939. godrjnlj promatrali smo vrlo marljivo. planete. Jnstrumentima Nadbiskupske zvijezdamice u Zagreb_
u .. . Osob1to ustra)n_o pro":~a
trai'i smo i proucavalri plane·t Mar·s za opoziCIJU 1939 sa znatn1m USPJ?hom te smo о tome opslirno ·i zvijest·ili u »Saturnu« V, br. 10- 11, gd1e
smo' puЫiciral'i ј kartu Ma.rsove povrsri•n.e р о n?sim. motr?njim_a: DaiJe
smo promatraH Jupjter ·ј Saturn, te smo na posljednJem prlmJe!JI·I u septembru dvije svjetle mrlje (ВеоЬ . Z<irk. d. Astron. Nachr. ~~~1. Nr. 2, _1940).
8. -Kod fo·tografi.ranja neba u augustu 1?39. g. naJsiJ_. smo ..na Je.~an
.sumnjlivi objekt, koj'i se је relar~ivno brzo g1bao. Kako Је nesta slllcna
nrasla par dana р г е d t i m i nasa Sekoija br. 6 u Beogradu, to se ova
·stvar jos i•strazuje ј ~rse prorpi~ivanja ko9 drug.ih a;tronom_a, da se ~sta
.novi, da lri se moguce ne rad11 о pogre·skama ploce. Rad<J nepovoljnog

Sl . 4. Sunce dne 11 . IX. 1939 u 6 h 30 m (snrimio А. Berto•to).
zadov oljavajucih rezultarta. lzvadali smo time u vezi ri neka eksperimen t alna is t razivanja u laborator·i ju .
3. Pro matranje ri fotogratira.nje meteorsk!ih pojava (kojih 250 pojava). O d oVIih motrenja puЬiricirar la је vec un·iverzitetska Astronomska
opservato·rija u Beogradu jedan di·o. Mjerio se је cesto ј jntenz>itet pepeljaste svjetlostli >>tamnog « dijela Mjeseca.
4. 1. ove godine smo najvise vremena posvetili mjerenju promjenljiv;ih zvi j ezda : Beta Lyrae, Beta Persei (mje renli a za•v rsena), Delta
Cepheri, Eta Aqulirlae, Gamma Cassioperira e. Alfa Herculis, Mi <:=ephei ,
Alfa O rionris i Ro Persei ро Argelanderovoj metodri. lzvedeno Је 1100
mjerenja . Neka od oVIih mjerenja vec se obraduju, dok smo do sada
puЫ.i cir a li , doticno o d asla!i u Nrsak, tek polumjesecne srednje vrijednosti sjaja Gamma Cass•iopeiae ( ВеоЬ. Zirkula.r d . Astronom . Nachr.
XXI, Nr. 7 i Nr. 16, 1939, te XXII, Nr. 2, 1940, zatim »Saturn « V.). Sa novrim
traf\iocem kometa moCii cemo sada prijeci na mjerenje promjene sjaja
vrlo slabrih promjenlji•vih zvijezda.
5. Kolonimetrijska mjerenja zapoceta su ove godjne s pomocu
zu ~ih i modrih stakala , arli smo redovno Ьiljezili i Ьоје p·romjenijive
Gamma Cassioperi.ae.

Sl. 5. Mjesec d ne 30. Vll. 1939 u 22 h Om (sn·i mrio А . Bertoto).
v remena snima li smo •s astrografom kojih 10 pu t ; tako nam Sl . 6. а) pokazuje nasu sni mku Konstelaoija O ni·on- Canirs majorris .
9. 1 o v e g odine promat rali smo razne pojave refrakcije kod izlaza i zalaza Sunca, t e izveli mnoge crteze u bo jri.
1О . Pot pi sani izveo је i neka teorijska istraz·ivanja о raznim m~
delima svemi ra (vasione) osoblto о pulz•irajucem svijetu i о beskra)no velikome svij et u ( As t r~n. Nachr. 268, Nr. 6431-32, 1939, ,jzvjestaj u
»Saturnu « V, Ьг . 8- 9) .
11. Ce nt r. Se kcija izdaje рго domo svoj >> Oirkular << nam j enjen
Sekoijama i p nij ateljima nase organrizaoije, korj i donasa ri orig•inalne foto-snimke.
12. Osim toga izveli smo i neke laborato rijske pokuse о postanku Mjesecevrih kratera i neke priprave za spektroskopska ,jst razjvanja .
Sekcija br. 2 u Rajicu gornjem: vodjtelj g . Р е t а г М о d r u s а n,
ucritelj ј uprav n'k nar'Odne skole. Koordi·n ate ove Sekcjje jesu:
= 45°
18' 17" N L= 17° 6' 52" Е (Greenw.), h= 119 m. Sekaija nabavila sj је
od!rican Steinheilov refrak t orr od 60 mm, (1 : 15), paralakticki montiran.
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G . М о d г u s а n motnj od a.ugusta 1939 гedov.no Sunce (Ьюјеnје pjega}
ј meteoгske pojave, te је z. ара:юјю od aprjla 1939 do k•onca decembгa
ј, g. 173 met·eoгsЮjh poja:v·a. lzvedeno је ј dost.a s:jnhгon~jh motгenja sa
Се·~tг. Sekcjjom Ьг. 1 u Zagгebu (medusobn·a udaljenost 100 km), te su
<ad11 toga ova motгenja od znatne n•aucne vnjjedn,ostlj. Ova Sekcjja motгjla је ј komet 1939 d. ko:jeg је g . М о d г u s а n neov:jsno zapaz'jo ј о
cemu smo vec u Beob.-Zijгk. d. Astгon. Nachг . Nг. 16, 1939 ј u »Sa<tuгnu «
V, Ьг. 5 jzv'i,jestilli. Os,jm to9a mo:ntiгana је na гefгaktoгu fo·t· o-kameгa
za fo,togгafjranje neba. Р' гv: ј pokusj vec su :jzvedenj.
Sekcija br. 3: vaka:ntna, te се se doskoгa uspostavjtj.
Sekcija br. 4 u Milni (otok Brac): vodljtelj g. ph. Мг. М а г ј ј е
В о г z а t t ј, ljekaтjk. Kooгdjnate:
= 43° 19' 36" N, L= 160 26" 54" Е
(Gгeenw.), h= 10,5 m. Ov:a Sekcjja posjeduje vla·stlito paгalakt:jcklj monHгan,j геfгаktог od 55 mm, (1 : 14,9), te mo:tгj pocev od jun·a 1939 Sunce
(Ьгојеnје pjega) :ј meteoгske pojave. Kod toga
гazv!jo је
g . Мг .

Sl . 6. а) Oг·jon-Can,js majo· г,js (sn,jm:jo 19. Xl . 1959 od 1 h 55 m do 3 h 5m
dne 2. Xll . 1939 od
23 h О m do 23 h 30 m sг. еvг. vг . А . Beгto•to). Рг~ј snjmak kгoz lahke
Oj-st оЫаkе.

sг. еvг. vг. Dг. S. Mohoгovjcj(;, Ь.) Ог·јоn (sn,jm,jo

В о г z а t t ј zamjeгnu djelatnost, а njegovj su ,jzvjestajj ne samo jscгpj
vj , vec u svakome pogledu uzoтj, Zapazeno је 610 meteorsk:jh pojava.
G. М г. В о г z а t t ј motг:j meteoгske pojave sjnh,юno 1ј sa cuven:j,m taljjanskjm prjva:tnjm astronomom g. Dг. Е. L о г е t а, ра је Hme stupHa
nasa astгonomska гadna zajedn1jca u s·aradnju sa jnozemstvom. Qs,jm
toga pocela је o·va Sekc,j,ja 1jzvodlit1j koloг'jmetrjjska mjeгenj:a, а monNгala је pokusno na svoj гef.rakt, oг fo· toapaгat (1 : 3,5) za snj,ma.nje neba
ј jzvada ргvе pokuse.
Sekcija br. 5 u LjuЬijani: vod.ite:lj g. Р а v е 1 К u n а v е г, гavnatelj
gгadanske skole u Zgo:mjoj Sjskj, Kooгdjnate~
= 46° 4' 26" N, L= 14°
28" 45" Е (Gгeenw.). Sekc:jja posjeduje vlastjt,j manjj геfга,ktог tvгtke
Kosmos od 61 mm. (1 : 13,3), sa paгalaktjckom mont:azom tv·гtke G . Tгe
mei-Obeгmenz,j,ng , te jedan uzajmljen1j геfгаktог od 77 mm. Ova Sekcjja ргоmаtг.а specjja·lno Sunce u svгhu Ьгојеnја pjega .ј proucavanja pojed<jn~jh pjega ј hгра pjega te је tu postjgla znatne гe,zultate :ј ,jzvela
mnoge dоЬге cгteze (<j:sp. na рг . »Satu,rn« V, Ьг . 1). Sporadjckj Ьiljezj ј
pojave ЬоФјdа.
Sekcija br. 6 u Beogradu: vod,jte•lj g. А v а n t ј В е г t о t о , Gгob
ljanska ul. 23. Kooгdjnate: ·11 = 44" 48" 31 " N, L= 20° 28' 3" Е (Gгeen.w.).
Ova Sekcj ја posjeduje pe·t konkavn:ih zгcala promjeгa od 150 do 350

mm, ј fokalne dalj1jne od 960 do 43000 mm. S po:mocu ov:jh zгcala usp}elo је g . В е г t о t u 1jzv·estj neko·blko odliicn'ih foto-sn1jmaka Sunca .ј Mjeseca, od kojjh d•a:jemo ovdje ро jednu u Sl . 4 ј 5). Ovo su svakako
najbolje sn1jmke, koje su do sada jzvedene u Jugoslav,jj,j, а bolje sn1jmke Sunca ne mogu se vii se postlicj bez spektгohelljogгafa. Tu se је g .
Beгtoto pokazao osoblt<im majsto· гom, ·о cemu је vec bi.lo govoгa u
»Saturnu« V, Ьг. 10-11 ј Ьг . 12. G. В е г t о t о postao. је upгavo spec,jjaljstom u bгusenju konkavnjh zгcala , ра је to 1ј рг~i sluc.aj u po\"jjest1i
nase nauke, sto moгamo s osobl:tom pohvalom tjstakn.utli. No g.
В е г t о t о postigao је jzvanгedne гezult:ate 1ј u fo:t•ogгaf:ijtj zvjezdan.og
~еЬа ~а s~oj:jm specjja~n:i·m slitn1jm astгogr;afom vlastjte konstгukcije, koJI posjedUJe aut•o mat•s kl pogon. U dlгugo•J polo~jnlj 1939. g . jzveo је g.
В е г t о t о ргеkо 12 sn·imaka Sunca, 5 sn1jmaka Mjeseca preko 35 sn·jmaka zvjezdanog neb·a, te је na jedno·j snljmoj u augustu 1939. g nasao
ро svoj p njblcj jed'an novj objekt ( Be.ob.-z, jгk . d . Astгon. Nachг. XXII , Nr,

Sl . 7. Pomjcanje »perljheltj,j a « (pe·гtjce· ntгa) kod gЉa.nja kugltjce oko teske
kugle na gumeno:m modelu (ekspenjmen,at А. Beгtota).
2. 1940.5, sto se sada - kako smo vec •s pomenul1i - jspjtuje. Da se Vljdi
odljcna kvaljteta snjmaka q . В е г t о t а, pnjiazemo ovdje u Sl. 6. Ь)
njegovu snjmku kon.stelacjje Qгjon .
·
Os·im toga posjeduje ova Sekc1ija i spektгogгaf s kojjm је g .
о t о snimio viseput spektaг Sunca ј nekJjth elemeпa,ta ј spo·jeva
u svojoj pгjvatnoj laboratorjji. lnteгesan,tna su lj njegova ostala ekspeг, jmeпtalna istгazivanja , рг,јmјег'iсе jlustnacjje zaknjvljenost>i
ргоstога
u
vezj sa gгavjtac,j,jom (SI. 7 ј 8), te pokusajj sn.jюan:ja planeta Marsa
ј spektгa zvjjezda stajacjca . Sve ako posljednj1j pokusaj:i njsu dali do
sada j os sasma povoljnЉ гezult•ata, to ne znamo nece li g. В е г t о t о
uspjeti da ј tu postjgne slijedecjh god1jna znat<nj napгedak . sto mu svakako zel:imo, Vim yjse, sto је g . В е Г t о t о od!jcan ekspe• njmentatoг.
В е г

i

Sekcija br. 1 u Becu (Wien): vod:jtelj g. N i k о 1 а S е v е г ј n s k i,
W1jen XVI - 107, Bгunnengasse Nг. 1. Kooгd:in:a:te:
= 48° 12' 42" N.
L= 16° 20' 45" Е (Gгeenw . ), h= 240 m. Posjeduje vlastjtj Meгz-гeflektoг
otvo, гa 2СЮ mm, (1 : 8) , azijmuta1lno monti:гan sa ~j'n.jm pomacjma, te vise
manjljh <jnstrume:nata 1 ј ca·so1Vn1jka. Ova Sekaj1ja pгoucava speoija·lno planete, Mjesec ј komete, te је 1939. g . pгoma< trala Ma•rs za doba opozicjje (jsp. »Sa t urn « V, Ьг . 10- 11). U svoj program uzela је Sekcj.ja ,ј pгo 
r:na:tranja pгomje·nlj'jVIih zVJjjezda М,јга CeN ј Omljkгon Andromedae, te·
motrenje me·teoгskjh pojava s:inhгono sa Centr. Sekc:ijom Ь: г. 1 u Zagre-
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bu 1i sa SeckJi,jom Ьг. 2 u Rajricu. Os.im toga bavi se i нazenjem kometa,
plaщ~t,o'ida i novlih zv,ijezd·a (u Mljecnoj stazri) y,jzuelnri m putem, Sekcija
br. 7 .u Becu posjeduje 1i zrnмnu vlastitu astnonomsku ЫЬI!ioteku, t·e g.
S е v е г li n s k i praktliciгa гedovno svake godirn e па benedliktii nskoj
zvjezdarnlici u KгemsmЧnsteгu. Ovdje tгеЬа narocirt·o ·naglasiti, da g .
S е v е г ri n s k :i uz g. М о ·d г u s а n ·а spadra medu n-ase n·a}st. ar~ije motritelje merte;o.гa ri bolrida, о cemu cemo гeferiгa·ti jednom nra dгugome
mjestu.
Eto, ovako smю u kгatklim po·tezima pni,~azr aN nasu pniva.t~nu astгo
!}Omsku гa·dnu zajedl1i-cU, koja је U OV•O po,fa godine SIO pO•SIOji, dafa
zna tne гezultate. Sva su gg. vod'irteljli Sekc1i.ja pokazal1i veliku ozblljnost
i savjesnost u гadu, te zamjeгn,i , e•l.arn uspгkos dnevnog zaposlenja , ра
im potpisani, 1i па orvome mje·stu riznice svoju duboku zahvalnos.t u ·i me
nase na·u ke. Sve је nabavljen.o pг;ivatrf1i. m sгedstVIima, te је ,jnstгumenta
. гij ri bЉIIioteka svake pojedrine Sekdirj e prlivatno vlasn1
istvo voditelja.

2. Sektion Nг . 2 in Rajlic (Р. М о d г u s а n, Lеhгег);
3. Se·ktion Nг. 4 in MHna (lnsel Вгас, Adriat1isches Меег) (ph . Мг .
М. В о г z а t t 'i, Aport heker);
4. Sekti.on Nr 5 i·n Lj ruЬijrana (Р. К u n а v е r, Dri·rekt•o r d. BUrgerschule;
5. SektФon Nг. 6 in Be·ogгad (А. В е г t о t о, GгoЫjanska ul. 23);
6. Serktiю·n Nг. 7 in W·ien (N. S е v е г ri n •s k i, Bгu•nnengasse Nг. 1 ).
lnsgesamt wurrde<П au.s gefUhrt: 530 Sonrnenbeob·achtungen, 105
Mond - ·u nd Planetenbe·obachtungen, 1050 Beo,bachtungen der Meteore
und Bolilde, welche der Unliverslirtats-Sternwart.e-Belgгad gemerlde't
wuг_c;Jen, с; са 1 ОО kolo•гimetrische Messu·ngen, UЬег 11 ОО Messungen dег
Veгandeгl· rchen, сса 25 Sonne·n - un:d Mondaufn,ahme·n, UЬег 50 Himmels-·
aufnahmen , се а SO Laboгatoriums.yeгsuche, daгunteг 'Versuche m,it Gгa
vitat,ito,n smodelrlen, eri n1ige theore•trischen Unrteгsuchungen, bes-o:1ders
Uber d.ie Grosse und Struktur des Unrive·rsums. Mars-Beob·a chtungen
wuгden auch
auf zweri klerin.eгen Stemwarte·n i•n Zagreb und inKгemsmUnste·r ausgefUhгt.

D·i e erwahnte astronom1i.sche Arberitsgemeinschaft verfUgt vorlaufig
~Ьег f·o•lg_ende ln·strume·n.te;: bln 200 mm (1 : 8) Meгz-гeflektoг, 5 pa.r abo''' ,~che S!?'~~ge,f 0 = 180 bii·S 350 mm mtit Fokarlentfeгnungen zwischen 1

bts 43 m

(fuг

und Mondausnahmen), e.in 100 mm (1 :7) K•o me-t en= 55 bls 77 mm (fUг Sonn.enbeobachtun-·
gen), d'reti klerine Astrюgгraphen, zwei Sexta1n.ten und mehrere kfe,i nere
lnstгumente und Binokle, ein Spektrogra.ph und ei·n Spektrrosk·op, sow,i·e
ei,n Spel'iai-Photome·ter fUr hellere Steгne (Pni-ncip des Dlichroismus).
sucheг, fUnf

Son-n e -

Refna1ktoг-e·n 0

SUNCEVA AKTIVNOST
lzvestaj g. 1. Tomeca z:a novembar i decembar 1939.

Sl . 8. Linije nlivo•a kod modela z,a ispitivan j e gгavi rtaoije (А . Beгtoto) .
Ovdje је sve uredeno p nivatnom in>ici}aHvom bez ikakove vanjske pгi 
pomoc i, sto mo гamo napose istaknu ti. Kako sve Sekcije posjeduju гa
d io- p ni.jem ne ара·гаtе, to im.aju uv1ijek v nijeme tocno na sekundu, sto је
kod posma t гackog гаdа vise n.ego' dovorljno, а znatno је kod sinhгo
nog motгenja meteoгskih pojava . Sva mo•tгenja meteoгsklih poj ava i
/:юlli, da dro stavl j aju se Centг. Sekci j i Ьг. 1 u Zagгebu , koja ·ih u pгeP'i su
salje u n,iveпli t e ts koj ast ronomsko'j opseгvato ni j1 i u Beog г adu , koja је
cent rala za sablгan j e podatakra ovih pojava na Balkanu. Nadamo se, da
се zvan:icnli k г u g ovi jednom ipak uvidje·ti v rijednost nase г. adne zajedn.ice, te је potpomagatri on.ako, kako se tю erini u sv·ima C·i vli lizo·v anrim
zemljama •i naгodima svijeta , sto ј е uVIi j ek znak njlihove visoke kulture,
kao ·ј vri sokog st epena njihove nauke. Ovaj nas p rimjeг tгеЬа da dade
poticaja i dгug i ma da ga slijede, а jedli·nstven је u hist•o rijli nase nauke.
Priv postaja za kozmicku fizliku
Centг. Sekcija Ьг. 1 u Zagгebu ,
Ргоf. Dг . Stjepan Mohorovicic
KYartemikoY tгg. Ьг . 1/111.

Beгicht UЬег . die Tatigkei•t und UЬе·г die Oгganisation dег » Pг·i ·vat
·stat•i•o n fUг kosm.ische Ph y sik«, welche jetzt aLtS den folgenden Sektio·nen besteht:
1. Cen t гai-Sektion Nг. 1 ·i n Zagгeb (Ргоf . Dг. S. М о h о г о У i с i с) ;

V novembru 1939 se је aktivnosrt v obeh гitmtih W in Е zmanjsala_
V decembru 1939 ра se је zmanjseyanje nad.aljevalo z,fasl'i v W-nitmu.
Splosno ра је brila juzna poloЬia manj akt1iv-na . V. decembru 1939 n1i se
pojavil nikak noY ritem - predznak razVIi.j.aJocega se t-otalnega submi~~-

1

Submli:n:imom, ki so blilri v junlirj u in juliiju 1939 Г\а juznrir polobbl in
v septembru 1939 па sev·emi poloblri1 је sledlil yecjli submriпimum na seYerni poloЫi v casu od 20.11.-10.12. 1939 ter od 24.12- 28.12. 1939.
Tota•lnri subm1in1imum se ze raZV1ija ter је dosegel У .svojem' razvoju dne
4. 12. · 1939 106 dollii!nrskih storpinj, dne 31. 12. 1939 ра ze 1190. v tocki
7. na str. 62/6_3, Sartшn 1938 so o·z•nacene ppsledice, ki se poj.avljajo оЬ
totalnih subm,iпimrih , kateгe ра se ze vsepovsod zelo. obcutno kaze.j o
(grlej tudrj str. 40 s.aturn 1940).
V teh meseoih s·o bi-fri ~naoilnri sledeoi pojaVIi:

8.11 .1939
15.11.1939
18.11.1939
21.11.1939
22.11.1939

iibruh
potres
izbruh
potres
po_tres

Etne,
v Ameriki,
Etne,
v Jugoslaviji,
v Jurciji,

3.12.1939 tajfun na Filipinih,
22.12.1939 potres na Ce\ebesu,
27.12.193!} katastrofalen potres
v Turciji,
27.12.1939 i:юtresi v ·дf riki · in Aшeriki.

Каkог · smo ze v zadrije·m po·riOcilu ugot6Vil'i, );О se tud:i v novembru-decemb.ru 1939 potresi poja~ljr alti predvsem, ako:- se је Фstocasno
naha.j.ala sku.pina peg v naVIideznem ceПitr ralnem meridtanu o,z-iroma v
njego-v i bNz.i·n i ('glej taЬI1ico: »Da.tum'i prehodov .. «). · ·
t.imЬolj se је za.riscna cona pribl'izeva,fa · centr. meridii·a,n u (glej

i1
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SONCE IN
- - -- - - - 1
1

1'
25" , 25", 5" ,

1

1
1
1
1

1

1
1

Е_. ritem

severna

,

1

1

+20°,1
-7°,66
+14°,75 1
- 12°,25
od 20.1 1.1939 centr. merid. L 6°,85, 12h MEZ)
1 do 10.12.1 939.
Nihanje ritmov
120. 6.1939, + 14°-14°,L 229°, 1 29. 6.1939, + 5°- 6°,L110°
- - - - - - - - -1 29. 6. 1939,- 6°-14°,L103°
- pulzacija na-daljevanje k I. in
9. 7.1939,- 5°-15°,L335°, 1- - - - - - - - II. tabeli ,;Die
11. 8.1 939, + 17°-l4°,L254°, 1 22. 8.1 939,+14°- 30°,L117°
1. 9.1939,- 6°-13°,L346°. ~ - - - ,- - - - - Rhythmen" in
k taЬ!ici na strani 28. 9.1939,- 5°-12°,L 351 °, - - - - - - - - - 214, "Saturn" 19391 - - - - - - - - - 1 18.10.1939,+11°-19°,L 85~
128.11.1939,- 1°-- 7°,L256°, 1 - - - - - - - - Prehod zari scne cone preko
od 20.11.1939, 15h MEZ
centr. meridiana
do21.11.1939, 18h MEZ.
Datumi prehodov
Ма/е skupine:
dne 7, 17, 18,
skupin p reko
Vecje skupine:
dne 1, 2, 5, 10, 15, 21, 27, 28, 29,
navid. centr.
Skupine s svetl. t rak om: dne 18.
merid.
taЫ>ico : »Preho.d z.a.rlisne cone« .. ) tem vec ·se је poja·VIilo potreso·• alii
_ра је nastala nova senija poires•o·v n. рг·. Celebes- Turcija, glej taЫico

v tock•i 49. v razpravi »Die Rhythmen «.
Stanje na soncu је Ьiilo оЬ casu katast.rofalnega po.tresa v Tur·cijti naslednje:
V dobl med 24.-28. 12. 1939 se је n.ahajala na soncu samo ena
·skupina 3 peg v velti·kosti 35", 25" in 36" па hei'iogr. !И.nin·i -12°, - 10°,
- 11 0. Na severni poloЬlti ра је bll •istocasлo subminimum. Prehod te
ed•ine skupine preko n.avid. cen.tr. merid•iana је trajal od 26. 12. 1939, 2h
MEZ do 27. 12. 1939, 2h MEZ - po•t res ро је boit l dne 27. 12. 1939, оЬ
1 h- 2h MEZ, to је оЬ casu prehoda.
Vsa dosed•anja opazova•n ja dokazujejo, da soncne sj.le (elektro·magnetske) vzbujajo v gotov•ih slucajtih tudi nove si.l e v zemljti, ki
·povzrocajo po·t•rese.
Mnogoletna opazovanja nam dajejo sledeoi rezu.\tat:
Vse iste i•n jednake zakon:i,tosti soncnih nitmov, k·i so navedene v
тazpraVIi »Die Rhytl'lmeл« , opazimo tud·i pri pojavljanju seriijsЮih
potres·ov.
·
.
Zan'imiv razvoj tin razkr·o.j velike skupinske pege nam kaze sl·1ka.
'Prvic је vzsla skupina dne 25. 8. 1939, cetrt,ic itn zadnjic раје zafla dne 28.
·11. 1939. V prvem pojavu se је skupli.na peg n·aglo in s-ilno _razvi.!a d!'
је 31 . 8. 1939. dosegla v Sf!1eri W- E 132000 km. V .~rug~m pojavu Је b1l
razvoj v smeri N-S v »Unlpolanno dv:opego·<<, tretJII poJa•v ра kaze razvoj v. eno samo pego. Polozaj skupirne је Ьil:
1. pojav: heliogr. L 346°, В - 13°, centr. merid. dne 1. 9.1939, L 342°,31,
'2.
L 351о,5, В -12°,
"
28. 9.1939, L 346°,83,
'3. "
"
L 3420, В - 7°,
" 25.10.1939, L 349°,65,
4. "
L 346о, В- 7о,
"
" 22.11.1939, L 340°,48
.-&...

"1 '1

&...

t...t

Е

7

severna

poloЬla

4
6
1
4
1
36 " , 20",20" , 20" , 50" , 20" , /25 " , 5" ,20''25"
5 " , 50" ,40" , 10" , 15",
55",20" ,40''35"
25 " , 35" ,20" ,
1
40 " ,

1

1

W- ritem

juzna

~~~~---+--------~~-----г-------+-- ----stevнo skupin
1
1
1

:s svetl. trakom
Povprec. heliogr.
.:Sirina skupin
Subminima

SONCE IN N IHANJE RITMOV V DECEMBRU 1939.

V NOVEMBRU 1939.

poloЬla

1

Stev. novih skupin
Dosezena velikost
posameznih peg

NIНANJE RIТMOV

W- riteш
severna - 1
juzna

1

Е-

juzna
poloЬla

1
1

severna

ritem
juzna

poloЬla

;::st_e_v-:
. :-n_o_v_ih---,-sk:-:-u
-'p'--i.,...n-+
.1_ __ __ 1
2
1
5
1
2
125" , 36" , 25" ,, 36" , 25" , 20" ,11 20", 20" 20" ,
Dosezena velikost 1
posameznih peg
136" ,
1 25" ,
Stevilo skupin:-=----il- -·- - -----;.ll_...:..___ _ _ li-----+~-=~--.s svetl. trakom
1
Povprec. heliogr. 1
.Sirin a skupin
1 + 16°,.Subminima

_

2 8

1
\
+ оо,
_ о,- _
,
150 5
1
od 20.11.1939 (centr. m. L 6°,85)
do 10.12.1939 na severni poloЬli,

9

1 od 24.12.1939
1 (centr. m.
L 278°,83) do
28.12.1 939 na
1 severni po l oЬli
N ih anje ri•tmov
120. 6.1939,+14o-14°,L229°, 1 29. 6.1939,+ 5о_ 6o,L110o
- pulzacija na- - - - -- --29. 6.1939,- 60-140,L1030
9. 7.1939,- 5°-15°,L335o, - - - - - - - - <laljevanje k 1. in
Jl. tabeli "Oie
11. 8.1939, + 17°- !4°,L254°, 1 22. 8.1939,+ 140-30°,L117o
Rhythmen" in
1. 9.1939,- 6°-13°,L346°. 1, - - - - - - - - k taЬlici na strani 28. 9.1939,- 5o-12o,L351o, - - - - - - - - 214, "Saturп " 1939 1- - - - - - - - 18.10.1939,+ 11o-19o,L 350
128.11 .1939,- 10- 7o,L256o, 1, - - - - - - - - -=---:---:--...."_:-::-::---"--1....,.--·- - - -1 - - - - - - - - Prehod zari scne cone p reko
od 17.12.1939, 23h MEZ
centr. meridiana
do 19.12.1939. 2h MEZ.
Datшni ptehodov
Ма/е skupine:
dne 18, 30,
skupiп preko .
Vecje skupine:
dne 6, 13, 16, 26,
navid. centr. merid.
Siiko је potom projekoi•j e nisal g. Р. Kunaver, Kosmos-daljnogled :
objekfiiv 61 mm, f: 810 mm, okular: f: 9- 7 mm.
Pniv. observ.atonij za sonce v ljuЫjani ,
lvan Tomec
v janua•rju 1940.

Resume:
lm November-Dezember 1939 ist die Akfoivitat ·irn beiden Rh ythmen
W und Е STARK gefallen. (Pulsaloionssaktor am 28. 11 . 1939 PF : 1,357).
Dem Subminimum in den Monaten Juni, Ju lli und Sept•e mbe r 1939
·folgte vom 20. 11.- 10. 12. und 24. 12.-28. 12. 1939 ein Subm.inri.mum auf
der NordhaiЬkugel. Die Entwicklung des Totai-Subminimums erreichte
am 4. 12. 106 u. am 31. 12. 1939 119 langegr.ade. Die Begleiterschetinungen bei dem Totai-Subm.in•imum, dlie im Punkt 7. S. 63, Saturn 1938
angefUhrt sind, waren bereits im Dezember 1939 stark ausgepragt
bemerkbar, vide ·S. 40 Saturn 1940.
W.ie bereits im letzten Berichte angefUhrt, erfolgten d•ie Erdbeben
auch im November- Dezember 1939 zur Zeit des Durchganges einer
Flecken-Gruppe durch den scheinbaren Zentralmeridian oder bei Annaherung zu demse\Ьen . Auch bei Annah&ru.ng der Herdzone zum ZM
mehrten sich die Erdbeben oder en.tstanden ~eue Erdbeben-Serien.
Vlide Т.abel.le Punkt 49. ,jn der Abhandlung >>Die Rhythmen .. <<.
ln der Zeit vom 24.- 28. 12. 1939 war nur eine einzige Gruppe,
bestehend a.us 3. Flecken, in der Grosse 35", 25" ·u. 36", auf der heHogr.
· В. -12о, -10°, -11 °. ·zur selben Zeit war auf der Nordhalbkugel etin
Submtin1mum und das To.tai-SubmiDimum in -der Entwiicklung . Der

73
72

Die Ьisherigen Beobachtungen fUhrten zu folgendem Resultat:
Samtliche und die gleichen Gesetzmassigkeriten wie bei den
Sonnen - · Rhythmen, (rin der Abhandlung »Die Rhythmen .. << angeflihrt),
kommen auch bei den Se rien-Erdbebe'n vor.
Die Zerichnung des grossen Gruppenflecks vom 25. 8. 1939 bls
28. 11 . 1939 zerigt uns e .ine Entwicklung des Gruppenfl'ecks Ьis zum
»Lrnipolaren Doppelfleck« und weiter bris zu einem »normalen Fleck«.
LjuЫjana .
lvan Tomec

ИЗГЛЕ Д

НЕБА

Шетња по небу
За постанак три сазвежђа о којима ћемо нешто рећи у овом бро

ју Гавр ан а,

(Corvus), Пехара (Cra t er) и Хидре (Hydrra) ,

везан

је

један

м и т. Аполон, желећи да принесе жртву Јхпитеру , пошаље Гаврана , који
је тада б и о бео , да му донесе воде са једног извора . Гавран узе Пехар
и уп у т и с е извору, али успут спази једну смокву чији плод још не б е ш е
зрео , т е се реши да код ње сачека да плод сазри.

Пош т о је услед тога

з ака с н ио , Гавр а н, да би се оправдао пред Аполоном , ухвати ј едну зми ј у

- Х и дру и од не се је разљућеном богу, испричавши му како га ј е она
спречила да ст и гне на време . Међутим Апо· лон ,
кој и з на ђаше н е
сам о
прошлост већ и будућност , љутит због ове Гавранове nажи, поцрни ње 
гово перје, које ј 'е такво и сада, и постави га на небо , заједно са Пеха
ро м и Хидром, која се им а ла ст а рати да Гавр а н не пије из Пехара. Опи
с у јућ и овај део неб а , Цицеро н каже : .,Ту се јо ;:.Ј налази Хидра , која и зл а 

з и из дуб и на , са опруженим дугим телом. У средини
Г а вран,
те л е: "•).

чr~. је

Г а вр ан

и ма са м о

17

перје
је

баца

мало

варнице,

сазЕежђе ,

претражује

налази

кљуном

блиста
доњи

се јужно од Девојке,

Пехар,
део
а

у

голим оком видљивих звезда. Једна од њих де л т а

а

свога
њему

Corv i

(2m) је двојна
N. G. -С . 459~,

(пратилац је 8m,5). Једна доста
лепа
сn и рална
магл и на ,
налази се у овом сазвежђу. Она се види из профила , т е
је , као др у ге спиралне маглине које тако видимо , подељена на два дела
веома тамн и м и на целој дужини подједнако
широким појасом
међу

звезда·не материје . Али овај појас не иде преко целе маглине, већ ско 
ро уз

са м у ј едну и вицу .

Сазвежђе Пехар мало је веће од Гаврана, али у њему нема нијед
ног знач ај н и јег објекта. Од 18 звезда видљивих голим
оком
само
је
једна 3m, а четири су 4m. Звезда 20 Crateris налази се на свега 5,9 пар

сека (19,2 с в етлосн и х година) од нас , а друга, Boss PGC 3137 (5m, 6) на
с ам о 10,2 парсека (33,3 светлосне године). Од једног дела овог сазвеж
ђа , које с е налази на југу од Лава и Девојке , било је код
Египћана
са 
ст с>в љено сазвежђе Лав.

Хидра је, као и Гавран и Пехар, једно од оних сазвежђа које се нала 
з е на старој грчкој сфери , што се већ може закључити по миту ксји је за
њ е га везан . Код Египћана називана је ово· сазвежђе Н и л о м , због своје
дужине, као и због тога што се за време поплава ове реке налази испод

Crtezi Sцncevih pega izvrsio g. Р. Kunaver (LjuЫj,ana).
Durchgang diese·t Fleckengruppe durch den schei.nbaren Z~nMalmeri
d ri a,n begann am 26. 12. 1939, 2 h MEZ und endete am 27.12.19~, 2.h:
MEZ. Wahrend dieses Durchg.a·nges war das katastrophale Er~b~ben 1rn
der TURKEI am 27. 12. 1939, um 1 h-2 h MEZ. (Zentralmeпd·•an ат
27. 12. L 239°,32,12 h MEZ).
, .
· Die Fernwirkung (ele~trom~gh.) de·r So"'ne lost~ somri.t, unteг
best.i.mmten Umstandef1, auch innere Krafte de~ Erde aus, welche ein.
l=rrlh ... tн•n vArursachen.

Сунца (Лева). На звезду а л ф а Hydrae односи се једна од најстаријrих
опсерваци ј i' које су нам сачуване. Ова звезда посматрана је у Кини пре
отприлике 2400 година . У познатој кинеској енциклопедији .,Шу-Кинг " на
~· сди се да она прелази преко меридијана на дан пролећне равнодневице

r. p>t заласку Сунц а. Кинези су ову звезду звали .,Црвена птица " ; она ј'е сада
n озната под именом Алфард , које потиче од арабљанског .,ал-фа-рд'' ,
ш то знд. Ч И усамљена.

*)

Она ј·е заиста усамљена,

То су уствари Аратусове речи.

јер је једина

звезда

у

·
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овом сазвежђу која припада другој привидној величини. Она је црвенкасте боје, што је већ Суфи запазио.

Једна планетарна маглина у Хидри, Н. IV 27,

.
Је паж::ьу

привукла

Заннмљнве појаве

који за њу каже да личи на светлу лопту. Адмирал Sm1th

W- Herschel-a

2-1 V

каже за њу 1837, да је по величини слична Јупитеру . Брижљив~м п~сматра
њима Secchi-a
настој

нова

маглини

у једној

d ' Arrest-a није измакло да се ту ради о ЈедноЈ прстемалом звездом у средини.
.
спиралној маглини, N. G. С. 5236 Hydrae, поЈавила се 1927
са

љаста светлост Месеца

(У)

h т 1 11 т h
5 20 1 18 5 12
1 1 18 18 13
5
4 44 18 30 13
1 4 28 1 18 43 1 14

а.>,

"-'u

;,::

u

~

i

:t:
О)

о"'

t

f-

i

"'ro

;;: q

а. а.

.јС'О.

ro
ro :t:
O.ro
f-<q

·~

о,:

ro

1

"'"'
ro ;;:

"'

"'ro

о,:

<t:
1
11
21
(31)

:Е

но оД Сунца .

:2;

\ ..:t:G

О)

О)

а.

';;)'

(:0

;;}

::s:

:s:

о,:

u
о i
a.ro
roq

Cf)

U»

"'"'
ro

f-

d
22,9
3,2
13,2
23,2

h П1 h т 1
П1
П1 1
т 1 h
31 i 1 42 1 -4,1 1 2 1 12 13 1
7 4 1 22 о 1
31 1 1 46 - 1,2
4 14 1
33 1 1 50 + 1,2 17 54
1
34 1 1 56 1 + 2,9 1 1 :18 1 13

т 1
45 1
17
46 1
15 1

19-IV Метеорски рој Лирида; може се посматрати до 22 априла.
20- IV Сунце улази у знак Бика у 7h.
22-IV Месец улази у Земљину полусенку у 3h 27m, максимум у 5h
26m; величина помрачења 0,89.
26 -IV . Зодиакс.лна светлост увече на западу.
30-IV Меркур у највећој хелиоцентричној латитуди у 18h.

о

:s:

б
:;:;,:: \

О)

"'ro
::s:"'

1

о

Време у јануару

Планете Ј (у 1h ср. евр. вр.)
Марс

В ен ера

Са тур н

Ј у питер

1

' l

ћm l

41 1
271
171
12

3
4
4
5

"

'1

48,31 +2u 55
16,"2 i +22 161
44,3! +23 191
12,7 1 +2~ 3

као врло ниске . Хладноћа је обухватила чак и

11tп
1
1
1
1

12,6
21,5
30,6
39,61

+
+
+
+

6
7
8
9

' j
32 i
271
20
12

i1m l
2 0.11
2 4,8 1
2 9,71
2 14,6 1

'

+ 9
+10
+10
+11

32
19
45
11

иначе

дешава

само

изазвана

Јупитер

јаким

изливима

и даље

Сату р н

1
11
21
(31)

h
14
14
14
14

1

м

h 111
12 12
11 42
11 11
10 41

h П1
6 29
6 33
6 37
6 41

h П1
12 59
12 25
11 50
11 16

м

м

ro

м

т

34
38
42
42

h П1
7 38
7 52
3
8
8
8

11
14
14
14
14

П1

49
37
26
1.5

h

7
7
7
7

·т

34
41
46
50

М: време ropњer пролаза кроз меридијан.

1:

полудневни

МесеL!еве

лук.

мене:

према југу.

мраза

Млад месец:
Прва четврт:
Пун месец:
Последња

четврт:

дана

7
15
22
29

у

"

П1

18
46
37
49

хладног

ар к тичког

ваздуха

из

европског

дела

Обилат снег, који је пратио сваки овакав излив хлад

на

целом

континенту.

Балтика, где

Врло

ниске температуре владале су

је термометар у

појединим местима

на

по

љена не. рочито јаком делатношћу ци клона на Атланском Океану и у обла 
Циклони са Атланског Океана често пута су пре

лазили на јужни део Балтика, где су се заустављали, јер је даље њихо

h

т

ь

43

6 45
6 47
6 49

во

кретање

било

спре чен о

присуством

јаког

антициклона

над

источном

и северном Русијом. Присуство ових циклона изазивало је долазак са ју
га

нешто топлијег ваздуха,

који је омогућавао

његово

одржавање , а с

друге стране долазак хладног ваздуха чак из арктичких предел~ који се
преко Ф :1 нске и Скандинавије спуштао у позадину ових циклона у Сред

њу Европу и на Балканско Полуострво. Спуштање хладног ваздуха било
је

праћено

увек

поновним

падањем

снега

и

qсетним

падом температуре .

Најезда хладног ваздуха осетила се не само у нашој држави него чак и
у целој Италији, где су температуре биле веома ниске са падањем сне
га, чак тс. мо, где га није никад било. Снежни покривач, који је покрио
земљу

h
21
14
5
8

година.

ног ваздуха покривао је земљу дебелим покривачем што је омогућава
ло још јаче расхлађив а ње долазећег ваздуха и изазивање необично ја

сти Средоземног Мора.

а.

хладних

се

казивао температуру и до 40 степени испод нуле .
По ј ава ов их хладних таласа на европском континенту била је услов

:s:
t::

изузетно

су

наше Приморје, што се

Русије и Нове Земље, који се преко Финске спуштао у област Балтика

ког

Марс

Венера

код

Средњ е

показале

Хладноћа која је владала на целом Европском континенту, била је

рочито у области

11

о,:

хладан, као ове године .

месечне температуре у свима пределима наше земље

--a- 1-=o~
~~a--~l~o~~l~a--~1--~o-~~-a~l
__aп·0 ~
0

0
l hm
1 ~ 3 32.2 +21
11 1 4 16,1 +24
21 4 58,9 +26
(31) 1 5 39,01 +27

1940

(Издаје Вахдухоnnовно метеороnоwко одељење у Земуну)
Одавно јануар није био толико

Планете

интензивна.

17-IV Венера у највећој вечерњој елонгацији , у 4h, на 45° 38' источМЕСЕЦ

СУНЦЕ

t::

веома

нера у коњункцији са Месецом у 20h, на 7 ° 4' северно; Марс

- - -- - - - - -

а.

на западу.

у коњункцији са Месецом у 20h, на 4° 50' северно.

Су,нце н Месец (за Београ-д по, ср. евр. вр.)

:s:

светлост_ увече

11-1 V Венера у коњункцији са Марсом у 1 h, на 2° 11' северно; Ве

звезда.

о,:

Зодиакална

6-IV Зодиакална светлост увече на западу.
7-IV Прстенасто помрачење Сунца невидљиво из наших крајева.
9-IV Сатурн у коњункцији са Месецом у Зh, на 1° 6' јужно. Пепе-

дебелим

слојем

омогућивао је

одржавање

хладног

ваздуха

у

великим котлинама и долинама, где се исти услед јаке ноћне радијације
нарочит о хладио, а термометар падао дубоко испод
нуле.
Услед тога
је

наступила

стабилизација

временских

прилика

и

долазило

разведрава

ње. Свако појачање делатности циклона изнад Средоземног Мора и њи
хов пр ивремени уплив на копно изазивао је још јачи излив хладног ваз
д у ха у нашу државу. Долазак хладног ваздуха осећао се чак и на нашем
П1'"'\ ,,. · н,.....,......ј.,

r-n.:.
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де-
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76
лу

где

је температура

падала

често

пута

и

до

исп од

нула

степени,

што

се види по броју хладних дана из приложене таблице. Кретање циклона
на Средоземном Мору у овом месецу било је доста често и исти прела

зеt.и на Јадран , спуштали су се на Јонско, а одавде прелазили на ~гејско
Море,
наша

где

су

земља

хладног

се

била

задржавали
у

веt.ини

дуже

времена.

случајева

Према

изложена

томе

види

несметаном

се

да је

кретању

ваздуха.

Кретање

временских

прилика

по

данимз

види

се

из

приложеног

прегледа :

1--'-2

7-8

Претежно облачно

и

хладно време са

мразом у це

лој земљи.

З јануара: Ведро време са јаким мразом у
4 јануара : Облачно у целој Краљевини са
падним крајевима. Хладноt.а је мало попустила у
на Приморју, док је средином државе и на југу

целој Краљевини .
кишом и снегом у за
северним крајевима и
било још јаког мраза.

5-6 јануара : Известан пораст температуре у целој земљи. Прео-

влађ и вале је облачно са снегом скоро у целој

земљи Киша је

Преовлађивале је облачно

и

доста топло

снегом у целој _земљи. Јак мраз у свима

у

захлађењем

и

пределима.

12 јануара : Разведравање не североисточном делу . Облачно са
снегом у западним и јужним крајевима. Јак мраз на већем северном
13-16 јануара: Претежно ведро са јаким мразом у целој земљи .

17 јануара : Облачно и магловито на северној половини , а облачно
са снегом у јужним крајевима. Киша у Доњем Приморју. Мраз је нешто
попустио..

18

јануара:

.

Преовлађивале је облачно и

магловито

.

скоро У целОЈ

Краљевини. Снег је падао на сев е розападном делу. Умерен мраз у це
лој

падала

земљи .

19-20 јануара : Облачно

са снегом и новим

.

захлађењем у целоЈ

земљи, чак и на Приморју.
21-22 ј ануара: Облачно и хладно време са повременим

у Доњем Приморју.

време

9 јануара: Ново захлађење у целој земљи. Снег је падао у север-

ним и источним крајевима .
·
10-11 јануара: Облачно и бурно време са јаким

делу.

јануара:

јануара:

целој земљи . Ведро на Приморју .

сне г ом

у

целој Краљевини. Снега је било и на Приморју .
КРЕТАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПОЈЕДИНИМ МЕ
СТИМА НАШЕ КРАЉЕВИНЕ У МЕСЕЦУ ЈАНУАРУ 1940 ГОД.

23 јануара: Осетан пораст температуре у целој земљи . Киша у
Босни и на Приморју, а снег на северозападном делу. Иначе бурно вре
ме владало је у целој земљи.

24-25 јануара : Облачно са новим захлађењем у целој Краљеви

ни.

Снега је било

на

веt.ем северном делу.

26-27 јануара: Преовлађивале је облачно у целој Краљевини са
нешто снега местимично.
.
28-29 јануара : Облачно у целој Краљевини са снегом на веt.ем
северном делу.

Мраз

је ојачао у свима

пределима.

30 јануара: Хладно време у цело ј Краљевини.

облачно .

Преовлађивале

је

Снег је падао у источним крајевима .

31 јануара: Облачно са с н егом у цело ј Краљевини . Киша је пада
ла на Приморју. Умерен мраз у целој земљи , сем Приморја.
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39.7
57.8
38.5
80.1
107.5
8r.6
59.8
175.0
7.3
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25.0
45.1
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29.4
34.6
84.6
149.3
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92.7
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91.5
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334.0

Referafi
Freg!ed kometa posmatranih u 1939 1С'О'Ј kometa, od koj i h oko 400 pre
!"· Godiпe 1939 Ьiсе u astroпomskim pronalaska

analima z.abelezena kao rekordna
оо broju o tkni venoih i posma t ran.jh
kcmeta, јег је u toku godtjпe otk ni veno 13 kometa, od kojljh 6 nov•ih dok su ostale b'jle ocekivane.
(O stavlj amo ast rolozjma da utvrde
da li ј е pojava 13 kome·ta blla razlog sto је buknuo svetski rat!) Kometama na j bogati je godine su Ьi
le dosada 1925 i 1932 sa ро 12 kometa, •ј 1898 sa 11 kometa . Godrjne
1841 , 1856, 1866 ј 1876 su medutjm
prosle bez i јеdпе posmatrane komete, 1872 ј 1938 posmatra•na је ро
j edn a а 1897, 1901 i 1923 ро 2 komete.
L:.· koliko se mo,glo u tv rdlitri po_ _.___ _ sma t.rano ie u istor·isko dob a oko

a•stroп• omskog

durЬina .

Za posledпjih 50 godina posmatralo se prosecno ро 5 kometa godisnj e. No, ne treba gublti i.z Vlida
C:'injenriC LI da pr i Ыizno trec.irпu celokupnog broja sacinjavaju pe ~iodic 11i povraci vec poznatih kometa.
Na osnovu rezutltata istrazivaпja
Е . Stroemgren-a moze se danas tvrd.iti da su komete stralnti clanovi
su.ncevog sistema, alli mo·zemo· da li h
po smatramo samo ako su ispunjeni
nekti od sledetih uslova: putanja
mora
imati
Jacu
eksce-not ri cnost,
daljitna perihela ne sme da bude
isuvise velika u odnosu na dalj i,nu
Zeml j a Sunce, kometa se mora
пar lazi ti u Ьli Zii ni penihela i Ьiti ја
с а od izvesne
prividne velicine,
znai'.a iап iE> i ooloza i o osmatraca

79
78
PREGLED КОМЕ Т А POSMAJRA NIH U TOKU 1939 GODI NE.
1

r. 1

naziv komete

Ь.ј

11 1939
21
3ј

1

41

~/
~1

10\
11 1

121

13

1
1
1

prol az
1
1 d a tu~1 kroz primedba
1o tkпc a perih e1
п
1 17-20-1 7-TI-1 939
11
ј 8-II
26- IV
р
23-VI
1 17- III
1
11
115-1 6-IV 10-T V
р
j 27-I V 12-III
1
р
j 16-V I
р
16-I X
1 17-V I
11
9-VIII
1 28-VI1
п
?
124 -VII
р
1 12-VIII 10-XI
21 -11-1 940 р
ј 1 5-Х

otkrio

Ko zik- Pe1tier ј, Ko zik i Pe1tier
Vaisala
f Va isala
J effers
P o11sWi 1111ecke
d Yur1 of -A1lma- Jur1. A hm . Hass.
v. Biesbroeck
rof - Hasse1
е Kop ff
f Sc1lw.-W ac11. 11 J ackso11
g Brooks II
1 (Mt. W i1so 11)
Ri go11et
h Ri go 11 et
Kami11ski
i Kam i11ski
J effers
k Tuttl e
v. Biesb roeck
1 Gi a c oЬ i11i
Zi1111 er
J eff ers
т Faye
F ri e11 d
11 Frie11d
а
ь
с

n: nova kometa,
па Zemljj jtd .

Uzjmaju6j u obz~r
sve te (jnjentjce moze se procenlt.i da ukupan broj kometa Sun~e
vog sjstema ,jznosj bar nekol1ko
desetjпa hjljada а mozda ј 100.000.
U Satшnu" Ьг . 6/7 str. 167 ј Ьг.
8/9 si'г. 192- 193 jzvestjlj smo ( jtaoca о otkr·jcu pгvjh devet kometa u
god jrn,j.
Desetu kometu u godjnlj, kometu
Tuttle 1939 k, pronasao је
12-Vlll-1939 Jeffers , astronom
па
Ljck-ovoj opservator'jjj, kao djfuznu
(11agljnu sa sredjsnjom
koncentracjjom pr,jvjdne velj(jne 10 m. _ то је
vec pozna,ta kometa sa репоdоП:
od 13 6 godrjna. Nju је 1858 prv1
otkrjo ' Tuttle а Р аре ј Bruhns su па
cs n·ovLI elemen,ata ·njene• putanje
utvrdjlj da је ona ljdent<icna sa
kometom koju је Mechaj,n Ь,јо
otkгjo 1790 ра se btitla onda izguЬila .jz vti da . Otada је ona jzvrsjla
11
pun,jh obrta
oko Sunca. U
God,jsnjaku naseg neba za 1939 g.
st r. 170- 173 nalazjmo jos drug.e:
veo ma zantjmljive poda.tke о toj
kometj.
.
Jedanaestu kometu u godlitП'I, kometu Giacoblni - Zinner 1939 1
pronasao је van Biesbr, ~eck 15. ~1939 kao djfuznu magl1nu sa zb'l jenj~ jezQrom i bez гера, p njvidne
v eljcine 15 m. То је vec poznata
kome.ta koju је prvi_- ~~~ prrimetio

р:

0 ______
1_9_5~r----~------~1~~5~S~------~----2~L9~3L9____\
Крива

.дњу руку скоро 1О 000
је од

23- IV-1940
?

Zjnner 1913. Njen peoniod ·jznosj 6,6 g<.
3-XI-1939 Jeffers је otkrio dvanaestu kometu u qodtinri, kometu
Fa ye 1939 m, (1јјј - perjod jznosj
7,3 g. 1 pored jakjh smetnjtj _Saturna ј Jupjte ra prjvjdn,j polozaj.i komete r:e otstupaju znatno od izracu n.ate efemerjde.
P c~s ledлju kometu u godj,nj otk rjo ј е Frtjend, astronom u Eskondidu
(Kaljfo rnjja).
Kometa
Friend
1939 n је otkr'ivena 1-Xi-1939: dtifuz
па koma
bez centralnog jezgra,
ukupna prjvjdn·a veljojna 12 m.

A lfa

Ова

сјајна

приn а да

класи

Herculis.
звезда

пол у правилних

проме н љ и вих

mtj Cephej_ То су
звезде (m,j Cepheti

веома

нос>1

типа

црвене

надимак

"гранатна звезда " ) које без изузет
к а имају спектре типа К, М, N, или

R.

По

димензијама

нови:

гасовите

ме ра

а

лопте

оне

су

надџи

огромних

раз

густине .

Ам

веома мале

n л и туда промене сјаја
није
никад
з е Ћа од Om, 2 до Om,5.
Временски

рё'. змак

од

ми нимума

максимума
је

веома

до

т раје 50 ' до 200 дана .. Но,
највеЋи

и

r:e

још

са амплитудом од 1m до 2m
и
периодом од 700 до 2500 дана.
апсолу~на _

наЈмањи

и

м_е':"ају

то
с<>.

Ср е дња

и

идућег

н е пр.авилан

сЈаЈ

в_ел_ич_~на _

звезде:

тога

и

_:~х

мање

,дом.

више

Последњих

типа

правилно•м

перио-

година

се

120
је

w·jck упоређујуЋи

.

и

нашао

nе-

дана.
Ову
вредност
потврдио и van
Sche-

сва

посматрања

nоследњих
година,
добивши
средњу вредност периоде 12З

за
да-

на . Од априла 19З5 па све до

дa-

нас, њен сјај мењао се
скоро
тачно по овој
периоди.
Дозвољено
је, дакле, сматрати ову nроменљи
ву
полуправилном а не неправил
ном ,

као

неки

чине.

тако

дине

визуелна

ме-

рења веома су непоуздана, нарочито ако су промене сјаја мале,
као
·што
је
овде
случај.
Ј. S·tebblns

Слика

што

промену сјаја
ове звезде у току
последње З го
дине.
Бројеви на ординатној
оси
претстављају субјективну скалу
ве
личина . Броју 16 одговара привид
на величина З m, 1, а нули Зm,9. Го

звезда

на-

фотоЋелијом

риод од
углавном

лази у стању јачих промена
сјаја .
Према
визуелним
мерењима
ру·ског астронома Зверева, главни период промене износи 89 дана а секундарни око 2250 дана .
Но,
код
црвених

она

alf.a Herculjs.

мерио је nромене њеног сјаја осет

аНа

•Са

звезде

љивом

Сјај ове звезде може
дуги
низ
година да буде скоро сталан ,
али
· одједном постаје живо променљива

11

poznata k·ometa

п роменљ и ва

пута сјај1ни-

Cephe,j, alfa Orio<njs
HercuHs. Променљивост ове
последње
открио је
W . Herschel
1795 године. Касније су је између
осталих
посматрали
Argelander,
'PI.assmann и de Roy.
и

-

р

променљиве

Сунца.

Најзначајније
јесу, поред mli

1

1 3-XI
1 1- XI

сјаја

19З7

претставља

максимум

сјај'а

износио

'е З,m2, а 19З8 З,m4. Најмања при
видна величина је била око Зm,8.
ф , А·

Novosti
Maglina N G С 1952 ili М 1 ро-znata pod ·nazljvom »C rab"n.ebula«
po svome oЫiiku prrjli,cno po1seca
n.a planeotarne magline, za
koje
·magltine astronom'i drze da su poslednja faza razvoja noVIih zvezda.
Ј. С. DL1ncan, astronom n·a
opser·vat·onij•i Mount W·ils on jzmerio је
razdaljljne ј sopstvena kretanja nekjh zbljen1ijih delova ove magij,n e.
'Uporedujuci vjse SП'imaka te
ma·glli<n,e na(ljnjenrjh u razmaku od ·oko
'29 god,jna mogao је da utvrdi da
se tj delovj magline radtjj.alno udaljuju od jedne tacke neba koja levi nesto izvan · priViidnog sredtista
magline. PretpostavljajuC'i
da
se
rnagltina sirjla uvek 1istom brz1inom,

Duncan nalaZii d·a Ы ona mogla Ьi
,tj pro•jzvod jedne nove zvezde koја se razbuktrala pre oko 770 godtina.

U Pitsburgu (U . S. А.) otvoren је
kra.jem prosle god,jne planetar1ijum,
koj'i ро svome uredaju pretst<avlja
napred,ak prem.a dosadanj,jm
p,lanetarijumi,ma. Ovo је 27 plane,ta~i
jum sto ga је j,zr,adjla fitrma Zeiss.
Polarna svetlost pпjmece·na је u
istocnoj Pruskoj 3. 1. 1940. Pojava
је
tr,ajala od 17 h. 40 m. do 18 h.
30 m. sr. evr. vr. lsticemo da је
~p~iЫizno u 1i·sto vreme kroz privi.dni
centra·lni meгjdtirj,an
Sunca
prosla
ve~ljka pega. Ovu
је
pegu 5. 1.

80

А.

sn>imio
Bertoto, (vidi Saturn br.
2, str. 43,50).
24 m·arta V'i dela se po·larna svetlost , ј iz juznih krajeva Evrope, ра
i iz Turske. Pojavu su posmatral'i i

1neki
ёlanovi Drustva, о ёemu се,
ukolikю budu prikupljen•i podac<i,
b1iUi iscrpnije
refer·i san.o.
Polarna
sve·tlost Ьila је narocHo iпtenz, ivna
oko 19 n. 25 m. sr. evr. vr.

- - - --

1

N ekrolozi

А. С. Едиtirтон:

t

Dr. Vladoje Drapc:r:ynski. - Dne · pov t.oranj · br. 2) Nadblskupske
27 . januara · О. g. preminuo је na- gtimnaZJJe u Zagrebu. Pokcojnik је
kon ponovne amputacije noge ро- bl·o nezenj9, vedre i blage slaznati
zagrebaci<Ji
srednjoskols\<li ve'nske duse, te veИI<Ji Hrvat, koji
profesor u penz., mete.orol·og i se
tesko
u
priliastro•nom Dr. Vladoje Drapczynski kama. · Dne 29. januara о. g. sahrau 60-toj godinti zivota. Pokojnti k је nje·n је u 3 sata р. р. na Mirogoju
roden 1880. g. u Hrvatskoj, te је u obl•teljskoj grobnici uz vojnt iёke
iza svrsen,i h srednjoskolsk<ih nauka pocast,i, а sprovodu је prisustvo·vao
st udirao u Becu matematiku ·i f,i zi- vrlo ve-li\<li broj zagrebackih ·i nteku, gdje је i prom-oviran na ёast lektualaca i njego~ih drugova prodokto-ra fil.ozoћije na osnovu d1iser- t €sora. P'okoj mu vjeёnti!
tacije iz meteorolog.ije. Neko vriDr. S.
Gustav Eberhard. 3 ja·nua ra
jeme Ьi о је vol· oпternti asistent u
tadanjem Kr. zemaljskom zavodu 1940 premti ПLIO је U 73. godini zinemaё kii
ast r onoГ(1
Gustav
za meteorolog.iju i geodinamiku u VO!<a
opservator
Zagrebu, dok ntije 11astupti o suplent- Eberhard , blvs,i glavnti
sko mjesto u Pomorskoj akademiji na Potsdamskoj opservatotr'iji . P·o u Bakru, а kasn,ije Ыо је profeso- znat је ро svojim radovima na porom d·onjeg radske g.imn·azije u Za- drucju ast rono-mske fo•t ografije i
grebu. Za vrijeme ra•t,a Ьiо је art,i- spektroskopije retkih zemalja.
le rijskim oficirom u
Przemyslu
i
t C:r:eslaw Bialobr:r:eski. Od okuрао u rllsko zaroЫjen•istvo , gdje
je Ьiо p riideljen jednom meteoro- pa•t otrske vlast'i u Poljskoj streljan
loskom j,nstitutu. Za vreme boljse- је Cze·slaw в. ialobrzeski, profesor
vizma pobjegao је iz S.iblra preko t eo.riske fizike na Univer~itetu u
lrana 1i lndlije kuci , gdje је opet Varsa~i . Njegova ist raZ'ivanja odno•
.
blo pridje•
ljen
krace
d
v~ijeme Кг . se se na pro bl eme zvez d ano g z r а zema
zavo u za Ьmeteo•ro 1dо- cenja,
• .
k osm'IC
'"k og z r а с· е n Ј'а , apsorp .. ·1JSkomf' 'k
9d 1J.u 1 gkelo· ~~~ u_ u . agr~ .. t:J , azon а . oiju i d:ifuziju svetlosti, te na dierz. 11· . ~sJcn?J giJ~nal'ljl u ~gre- le kt ri ke i jon1izaciju u tecnim diebu, gdJe је Ью priJJe reda umiJГO·V- 1 kt ..
1 1
ljen sa mnostvom hrvatskih profe- _
e_ r_ c__m_a_._ _ _ _ _ _ _ _
so·ra. Vec za rana radio је neko
sTAMPARSKE GRESKE
U tekstu " Qpis hidrometeo-ra «, u
vrijeme na as t ronomskoj opserva to riji u Parizu , а kasnije је dugo proslom broj u »Sa,tur·na « ima nekovreme·na rad,i o na· Popovome tor- И ko gresaka , od koj ih ispravljamo
nju (br. 1). zvjezdarn~ict i Hrv. p~i sledece:
rod.oslovnog drustva u Zagrebu . . Str. 35. 24. red ozgo stoji : (prec0,5 mm);
O v dje је razV'io ve\likLI djelatnost пi k 0,5\ treb.a: (precnik
St r. 36. 23. red ozgo stoji: smana
popula.rizaciji
astronom.ije i
odrzao bezbroj predavanja i stam- njC·vanje treba: smenjri vanje;
Str. 36. 20. red ozgo treba izbaoipa·O ve,\likti broj clanaka astronomskog sadrzaja u zagreback1im novti - ~i ;rapetu ;
St r. 37. 11 . red ozgo stoj>i : na
n,am.a. Osim toga radtio је 1i naucno, te su mn.ogi njeg·o·v·i ra,dovi zemlji treba: sa zemlje;
St r. 37. 29 re d ozgo stюji: izma puЫkirani u Jugosl .
akademtijti
glici
tr.eba: sumaqlic11;
znan .'i umj. ti Glasniku hrv. pni,r. dr.
Sttr. 37 . 19 red ozgo sto·ji : zarmak
u Zagrebu. t.e u Astronom. Na: razmak .
chrichten.
Ve\lika ·mu је zaslugq, treba
Ostale greske se mogu i·spraviti
S!O је · Od+iёno ured•' O Ji~ika)nti kai slu konrteksta.
~-.:.--.a. ,: "·~.,...hlit"'
7viQJ.zdarnicu
(Р'о- ро sm<

је

snalazФo

no~im

М.

t

z

-=---

<

Звезде и атоми
у

иэдању

номскоr

Jyrocnoeeнcкor

друwтп

wтамnе, у

изиwnо

nреводу

ttа, оnсерватора

серваториЈе,

астро·

м.

&.

Је

Астрономске

nonynapнo

деnо

обnасти

астрономиЈе

rnecкor

научннка-астронома

из

Проти

on·
из

nознатоr eн

А. с.

Единrтона. Књиrа се може добити
У свнма
nреко

вемм

књижарама

Јуrосnовенскоr

иnн

астроном.·

скоr Друwтва, &еоrрад, Ж. Кnеман·
соа

иnи

10,

nутем

чековноr

nоwтанске

рачуна

уnутинце

&р.

570 н.

Књнrа Је формата

8 , стр. t эо, цена
ЭО.- динара. Књижарима уобича
Јени nроценат.
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POST ARINA PLACENA U GOTOVU.
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КРАЉ~ВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
(ПРЕЋЕ УПРАВА ФОНДОВА)
ОСНОВАНА

1862

ГОД.

БАНКОМ УПР~ВЉА НЕЗАВИСАН УПРАВНИ ОдБОР
ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ

1

ГЛАВНИ ФИЛИЈАЛИ:

ЗАГРЕБ, ЉУБЉАНА, СПЛИТ, САРАЈЕВО,

ЦЕТИЊЕ,

НОВИ.

САД, СКОПЉЕ, БАЊАЛУКА, ЗЕМУН И НИШ
Ј

' ФИЛИЈАЛИ:

КРАГУЈЕВАЦ, ПЕТРОВГРАД н ВАЉЕВО

"

-_
·АГЕНЦИЈЕ :
ЧАЧАК, ПАНЧЕВО, БИТОЉ н ПРИЈЕПОЉЕ
ГЛАВНИ ПОСЛОВИ БАНЧИНИ:
Рукује свим државним и јавним фоцдовима: депоэитима, пупилиим и

црквеним

капита.лииа,

манастирским,

опwтииским

,н

задужбинскнм

новцем и т. д.

Емитује обвезнице и заложнице.
Прима

yJrore

на wтедњу.

Одобрава sајмове на непокретности, а опwтинама и самоуправним
телима на пркреэ- и приход.

Есконтује менице новчаннх завода.

Ломбардује хартије од вредности, акције Народне 6анке и ПривиЈrеrо
ване аграрие банке и б.лагајничке записе ~нистарства финансија -Есконтује Јf&редне купоне са својих за.ложница доларске емисије (Се-

лигман) које су ностр~:~фиковане у Краљевини.
r

r

•
\

ЗА СВЕ БАНЧИНЕ ' ОБАВЕЗЕ ЈАМЧИ ДРЖАВА.
За сва обавеwтења обратити се на адресу:

ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА, БЕОГРАД
или њеним филиј ал.има

'

JUGOSLOVENSKO

ASTRONOMSKO

DRU~TVO

BEOGRAD

•

Цена овоrа дво6роја је 12.- динара

•

На предлог Главног просветног савета Г. Министар просвете својим решењем Бр. 25650/36 препоручио је "Сатурн•
свим средљим школама у земљи.

Г. Министар пољопривреде својим решењем Бр.

т

А

р

н
•

•

Популарна н струш равнја Ја астроиомију, мпеоропоrнју, rеофнЈнку и rеоде3ију

ГОД

Vl

БЕОГРАД, АПРИЛ ·- М.А;Ј

БРОЈ

1940

4-5

25834/36

претплатно је све библиотеке свог ресора н пољопривредних

ш кола на "Сатурн".

Уређивачки

Еnн Картан

одбор:

У nora Француске у развоју

Ген. СТЕВАН БОШКОВИЋ, Д-р УРБАН ТАЛИЈА,

Д-р СТЈЕПАН МОХОРОВИЧИЋ, ИВАН ТОМЕЦ

математике

Уредници:

Д-р ВОЈИСЛАВ ГРУ ЈИЋ, ФРАН ДОМИНКО, МИЛОРАД
ПРОТИЋ

она је зајед.ничка баштина св1И1Х културних на

рода, чи.јем одржању и ра.звоју сва•ко доприноси nрема· сво

За Југословенско астрономско друштво власник и одговорни

јим моt.· има. Било би вео·ма смешно ка. д

стран~-tм генијама;
Немцу Leibnitz-u,
Немцима. Gauss-u

НЕНАД Ъ. ЈАНКОВИЋ

до

тим rрана.ма. на.уке, која без њи· х не би би,ла оно што је. Али,

Ели Картан: Улога Француске у развоју математике

Алберт Ајнштајн: Етер и теорија релативности

-

Ита•лијану Galilei-u, Енглезу Newton-u,
Euler-u, Норве·жан.у Abel-u,
и Riemann-u, да међу nокојнима. сnоме

Швајцарцу

немо само· највеt.е. Они су отворили• нове nутеве у различЈИr

САДРЖАЈ:

-

-

-

И. Атанасијевић: Један аматерски астрограф

Sunceva aktivnost (dr. S. MohoroviCic)
Време у марту 1940
Време у априлу 1940- Pitanja i odgovori
Vesti Изглед неба

81
97
106
113
116
117
121
124
126
126

међу на·nор·и · ма разних народа, ја

Годишња npem,Jiaтa дин. 60.-, nолугодишња дин. 35.-, за
чланове Југослов. А·строномског друштва и ученике средњих
школа годишња претплата дин. 40.-, полугодишња дин. 25.Поједини број дин. 6.-

Београд, Ж. Клемансоа

Чековни рачун код Поштаиске штедионнце бр.

20.

57011.

t.y ва.м, нада·м се, nока.за,ти

да су стварању маrге·матике Французи дали један од на.јзна

чајниј·и· х nрило·га, и да у бројности вели·ких ма.тем.а .тичких умо

ва Француска не заостаје ни за којом другом нац1иiо•М. Чини
ми

част

и ра.дост

што са•м данас

nоз·ван да

то nокажем

nред

nријатељском nублико·м, у земљи која је са мојом везана то
ликим заједничким усnоменама.

У · математици, као у свакој науци, nосто•је две врсте на
учника. Прво, велики, који отварају краљевске nутеве· дајући

какву нову ид.е•ју, обично nросту, на коју нико пре њи, х није
мислио; а зат·им,

Уред.ништво и администрација:

ма.тема.тичар,

стојан тог имена не би одао nуну ди·вљења пошту великим

уредник

Др. Вој. Ј. Г ру јић: Двојне звезде

Као и сва·ка наука, математика је за~едничко, интернаци
она·лно дело:

Захваљујуt.н

они

што на

предусретљнвом

nространом земљишту које су

настојању

госпође

А.

Маруцнt.

професор ма 
тем а тике на Сорбони, био је љубазан да нашој ревији дозволи штампа
ње превода предавања кога је одржао 27 фебруара ове године у nро
сторијама Француског ннстнтута у Београду. Молимо г. Е. Cart,a n-a н
г-ђу А . Маруцнt. Combet да изволе прнмнтн изразе наше дубоке за-

Combet, agregee de sciences physiques, g . Elie Cartan,

хе. алностн.

Уредннwтво.

·s :з

82
раскрч1и•ли први, обрвt,ују свој врт, убирају често укусне пло

може потценити.

дове, и жању катка·д прекра. сну жетву. Улога је последњ и х

гло би му се можда оспорити. Извесно је да су грчки геоме

-значајна, чак неопходна; али је јасно, да човечанства, и с пра

тричари у своја размишљања уводили бројеве и рачуне, али

вом, памти нарочито имена првих. · Дана•с ја ћу вам
ти

о

го·вори

Откриће

анелитичке

геометри• је

код Грка ти бројеви· нису изгубили сасв1и.м
· ра·ктер, што су га имали стално у јелинској

њима.

Краљ Henri IV, прича Joseph Bertrand,

приликом

при

(1637)

геометријски
науци;

мо

ка.

трагови

тога још постоје у говору, јер под и·мено·м "квс:щра·т" и "куб"

јема хо·ландског амбасадора у двору у FontaineЫeau-u, на

разумемо и број, и

бра'јс:ше са задрвољством велике француске геније, који су

дошао на мисао да за претстављање геометријских облика и

у књижевности, у уметно•сти или сво•јим

своiјење

пре'везишЛiи• своје та.кмаце.

знача.јним

радом,

"И ја. им се дивим, о•дговори

-

геометријски облик. Descartes је први

геометријских

резоновања

на

рачун,

систематск1и

-исксристи е.пстра·ктне бројеве . Тиме је он створио оруђе нео-

Холанt,анин, који се ба.вио геометријо·м, али до данас Фран

цуска није да•ла· ни једног

математичара". -

trompe! " ускликну Henri IV, и, окренув
слуге, нареди да нађе господина

"Romanus

се једноме

de la Bigotti{нe-a.

ди.н de la Bigotti{нe био је у ствари Francois Viete

1603),

први

велики

француски

математичар,

se

о· д по

Госпо

(1540 -

оснивач

мод.ер

не а· лгебре. Он је први дошао на генијалну мисао да опер·а,..

тивни симбоm•11зам, који се постепено изгр~ђи·вао још о· д. ан

тичког доба, пренесе· на• сло·ва, како би олакшао решење на"
рочитих бројних

једначина;

он је

веома

заслужан

за систе ..

матски ра. звој те и•деје, којој је предвиђао неограничену ра• ·

зграна·тост. Крајем XVI века, кад су Galilei и је·дна напредна
школа алгебричара просла·вили Италију, Француска• је њиме

заузела м.есто· у оснивању модерне математике. Додаћу да је
Viete био доста дуго у односи•ма са• једни•м од првих ваши·х
математичаре· , Марином Геталдићем, (1566 родио у Дубровнику, а• који је у Паризу,

1600

1626), који се
год.,

издао

Rene Descartes

једно од последњих Viete-oви•x дела.

XV\1 век је за Француску нарочито славно доба. У исто
рији ма. те· Ма• тике, механике и физике \Иi здва·јају се

нарочито

трија дугује у првом реду

рељефна три и·мена: Descartes-a, Pascal-a и Fermat-a:

Descartes, философ, математичар, физичар, често· је сма·
стра.н

за

освештача нове ере у историји човечиј а ума. Ка.о

зичар, његови су покушаји обја.шњења Света

ли;

брзо

а·ли је његова зами,сао•, да се све физичке по•јаве

пространством

и

кретањем, још и

бичне моћи. Њему треба приписати

фи• 

застаре-

обја.сне

данас занимљива, јер је и

развоје што их геоме:.

аналитичкој

геометрији, а затим

диференци·јалној; овој последњој он је сам уосталом дао· је

дан општи метод за одређИвање тангената кривих линија, бар
алгебарских.

Ма· тематичар је благодарећи

аналитичкој

метри· ји успео мало по мало да схвати просторе

гео

маколико·г

броја димензија, и навикао да у тим просторима геометријски

који

размишља. Може се исто тако рећи да се ма.тема.тичари за

физику сво·ди на геометрију; ра•звој матема•тике, међутим, омо

хваљујући једино њој лако сна. лазе у просторима , као што је

гућио

сферни

оснивеч

опште

релативности пошао од чистог принципа,

је· Einstelin-u да томе· принципу да мноrо бољу реа• лиза

цију од Descartes-oвe. У математици се Descartes-oвa улога не

троди•мензионални

простор, што су их

физичар.и. не

давно за. мислили за објашњење физичких фе·i-ю:Мена. У томе

84
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су без сумње далеке, а· ли извесне nо•сле· дице гени1ална Descartes-oвa nронс:таска. Њему се исто тако дугује у алгебри
за nрав:и,ло о знацима. , а у чистој гео· метрији за теорем што

га је. касни'iе неза· ви·сно нашао Eule.r, по коме и но·си IИ!Ме: тај
теорем даје однос између броја темена, страна и ивича из

весно•r конвексно·г полие· дра; у ствари то је је·дан од теоре· ма

науке ко>ја ја~ ниЈе била створена, analysis situs. У механи
ци, наiзад, својим nринци1nом одржања

квантитета

кретања,

Descartes је по·казао Интуицију, коју је требало са.мо преци
зира.ти да би nружи.ла један од велЈи• ких nринциnа што сачи
њавају основу механике.

"мистичног ~екса· гра· ма", да уnотреби•мо Pascal-oв назив: ако
се у

коничном

пресеку

уцрта

шестоуга.оник,

пресечне

тачке

три пара супротних страна леже на једној правоЈ. У то·ме пр

вом свом раду Pascal је nоказао nрона.лазачку мо·ћ великог
геометра.

По•сле Pascal-a, претече нацртне геометрије, ево Pascal-a
веро·ватноће.
Кад му је витез de Меrё,

ствараоца ра.чуна

његов nријатељ, nоставио једном два питања у вези са ха.зард

ним •играма, Pascal успе да свођењем свих

могућих

случа

јева на најnростИЈји, нађе решење веома је• дноставним на. чи
ном. Fermat је са своје стране дао решење за:сновано на са ..
свим другоме принципу. Генеза принципа рачуна верова.тно

ће може се следЈи,ти из nисама што су их О·Ва два велика. ума
слали један

другоме.

истраживања:

Pascal-y није умака.о

"Везу;уt.и

тачност

домет

матема: ти· чких

нови. х

приказа за

неизвесност случаја· , говорИ' О је, новој се на•уци може с nра
в-ом дати залањујуће име:

Геометрија

случаја".

Познато је,

из чувеног до·каза опкла•де, копико су Pascal-oвa. размишља

ња о тој гео•метрији случаја имала уnлива на разв·ој његових
мисли. Зна се исто та·ко кол1ико је значајна њена улога у ра
звоју модерне на·уке, где су читави Делови физике у ствар~ ·
с~мо nоглавља рачуна

веро.ватноће,

а многи

физички зако

ни, закони случаја.

Fermat (1601 -

1665}, о коме смо. ма·ло пре

говорили· ,

један је од на·јвећих математичких генија. Саветник у скуn
штини у тридесетој години, он то остаје све до своје смрти.

Bla1ise Pascal

Pascal (1623 -

1662),

Његов1им зва.њем

изванредни и чудни геније, дубо

ки мислилац, nо• казао је још у раној МЈlадостИ~ необичну да
ровитост за геометри,ју, јер је већ у шеснаепој rо•дини на.пи

сао дело "Traite sur les sections coniques", т·ј. о криви·м ли
нијама што су их старiи' изуча·валИ као равне куnине· nресеке,
а које се јавља.ју у Керlеr-ови·м законима nланеrтских крета·

ња. Pascal се служио

gues-a,

ра·довима сво·га

савременика Desar-

једног од највећих француских гео•метара, кojlo'l је, са

Pascal-oм заједно, био nретеча nројективне геометрије; узев

ши, као и Desargues, nерспекТЈи·ву као полазну та.чку, Pascal
успе да сва својства коiа се могу nриnи·сати тим кривим ли

нијама, сведе на једно

једино и заlо'!ста чудно, на

својство

није му била

оnреде_љена

математичка

слава, али је он сва·како на· лазио довољно слобо·дна времена

за своја најмилија изуча.вања. Fermat је нарочито nознат по

својим истраживањима у области аритметике и теорије бро

јева. Њему се д,угује за мноштво теорема што их је исnисао

без доказа на маргини једног nримерка Диоф а нт:овог дела
о неодређеним једначинама, делу кога је Bache de Meriziac,

писац

књиге

није био издао

"ProЫemes

plaisants

et

delectaЫes " ,

ра

(1612). Извесно да је Fermat имао·, или се бар

верује да је имао њихове до казе. Н а.јnозна.ти·ји међу тим те
оремима је онај, по· коме збир д. веју количина n-т· ог стеnена

не може бити једнак n-том степену збира (n веће о·д 2), а
који је nознат nод имено·м nоследњег Fermat-oвor теорема .

Овај је теорем изазвао небројено много·

ра• дова, али

нико

87
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после

Fermat-a није успео· да са , и,звесношћу утврд,и ни тач

ност, ни погрешно·ст његову , и поред позивања. на најапстрак1 није

теорије модерне алгебре, о којима Fermat није ни слу

наилази се на иста имена. Својим мето•дом "de maximis et

minimis", Fermat уводи у појам бескрајно
и Laplace у Fermat-u и виде доиста

малог. Lagrange

оснивача

инфинитези

тио. Одавно је позна•то да би теорем, ако није тачан, могао

малног рачуна, а г. Emile Picard каже да је Pascal-oвo дело

бити

о рулети прво дело

погрешан

само

за

изузетне

вредности

степена.

n, али

интегралног

рачуна. И сами

обрасци

бесконачна

LeiЬniz-oвoг инфинитезималног рачуна поНiикли су из беле

много. Истраживањима што · их је изазвао само овај теорем,

жака што их је LeiЬniz писао не копији једнс·г Раsсаl-о·вог

,;твореним и усавршеним математи, чким теорија· ма, Fermat је

рукописа.,

знатно утицао на разво·ј теорије бројева. Савременици

да исцрпео светлост".

се не зна да. m-1· тих вредности има коначнq

или

ње

гови признавали су му у тој области несумњиву способност.

.

Било

из

би

У једноме од, својих писама Pascal изјављује да га Fermat-oв~-t

нути, да је

нумерички

мена,

изналасци

прева.зилазе,

и

да

им

се

може

само

неправедно

Pascal

сопст·веним

напустити

ове

речима,

умове

а

"изнена

не

спо·ме

у своме та· ко краткоме животу нашао вре

д,вадесетосмој

го·дини 'Иrзгради

прву аритметичку

машину, способну за сабирање и О•дузимање. Он је, по·сле

дивити.

дл,и се Fermat није огранич~-tо само на теорију бројева.
Прва

да у

кога је он, према

половина

XVII

ве, ка је

перио•д у

коме

су интегра.лни

и

Архимеда, својим делом "Traite de l' equilibre des liqueurs"
био оснива·ч ХИ'дроста· ти·ке, па није неемотив!'ю што се у ма,лој

капели, која. је подигнута у порти цркве Port Royal, недале
ко о· д посмртне Pascal-oвe маске види буре које му је слу

жила за про· веравање онога, што данас зовемо Раsсаl-овим

принципом. Зна се најзад за његове огледе на Puy de Dбme
вероватно по· наговору Р. Mersenne-a, душе ма•лене групе фи·лософа, мате•ма,тич·ара и фи
о атмосферско.м прИТIИiску,

::ичс.ра, која је, пре о·снивања' Ака•демије наука у
зовала
мена.,

прву

малу,

вео•ма

живахну

академију.

1666, обра- 

Срећна. вре

ка·д се један и·сти човек мо.гао је·д,новремено о•д,лико

вати и философи,јо•м, и матема.тиком, и' физико· м, и ка·д је
фило·соф, као го·ворник Malebranche, ,иrмао генијално предо

сећање да су боје по·следица већег или мањег броја треп
таја што производе светлост!
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Pierre de Fermat

Другом половино· м XVII и почетком XVIII века домини

диференцијални ра.чун добили снажан импулс. Код интеграл
ног

рачуна

(рачун

површина,

шта), довољно је споменути

запремина,

имена

одреt,ивања тежи 

Cavalieri -a, de Rober-

рају велике фигуре Холанђанина Huygens--a
Енглеза Newton- a

1716).

(1629 - 1695),
(1642 - · 1726) и Немца LeiЬniz-a (1646 -

Биће довољно да споменемо,

да

се

последњо·ј

дво

val-a. Ferm a t је у 1 ој области својим истражи-вањима отишао

јици дугује за и· зналажење , или ако хоћете, за С/ИIСтема· тиза

веома да.лекс. , те се за класичне по•ступке интеграције д,угу·

цију инфините::ималног рачуна, док је први чувен по својим

је њему . Једне ноћи д,ок га је мучила страховита зубобоља,

ра дс·в има .Ј диференцијалној геометрији, рационално•ј и при

решавајући проблеме рулете, да би

мењеној

је дошао

до

интеграци ј е

заборавио

степенованих

функција. У диференцијалном

бол , Pascal

тригонометријских

р<!чуну (проблем

тангената).

механици,

а

нарочито

својим

делом

о

светлости,

где је први пут развијена таласна теорrија, насупрот Newtonoвo j емисионо.i

теорији.

Newton-oв

доказ да су

кретања

89
звезда на небу и кретања тела на Земљи

подложна 1-;1стим

диференција·ЛН1Јо11Х је·дначина, познатих свима к·о •ји су учили ди

законима

зна•чајну

на•учну

ференцијални ра-чун, да бих доспео до радова по који·ма је

револуци•ју, која је везана за овај пери•од. Једа.н исти закон,

постао сла·ван. Newton и Huygens су из теоријски>х разпога

опш•та гравитација, објашњава кретање планета, кретање Ме

предвидели спљоштено• ст Земље на по-ловима, па су је чак

сеца и комета,

и израчуна•ли. Али се у ту слљоштеност посумња.ло после ме

механике,

претставља

земљину

несумњиво

тежу, пли·му и осеку, итд ....

New-

ton-oв геније створИо је сасвим нову науку, небеску мехаНiи

рења дужине лука париског

ку. Али а·юо су се при>НЦИ•ПИ и први почеци те теорије јави·ли

обавио

у Енглеској, она је за сво•ј ра·звој нашла у Француској наро

мери,дија,на, што га је Cassini

1701 на Пиренејима. После конфузних, али Ж!Иiвих ра
справа, Ака·демија наука о·длучи 1736 да по·д вођство•М Mau·

да на-ведем само и-мена оних, који су на>јви·ше допринели - ње

pertuis-a пошаље у Лапонију једну мисију са зад,атком да
тамо измери дужину меридијанског лука. Clairaut је та.кође

номе разви·тку: Clairaut, d ' Alembert, Euler, Lagrange, La-

учест'вовао у

place, Gauss, Cauchy, Poisson, Le Verrier, Тisserand, и нај
зад и нарочито Henri Poincare.

гом и поларно•М ноћи , дадоше за дужину степена• меридија

чито погодно земљиште·. Да бих вас убедио·, биће довољно

Зауставићу се

ма•ло на

Alexis Clairaut (1-713 -

прво-ме

О• д

њих,

Clairaut-u.

1765), друго у породици о•д два.де

сетједног детета, чи1и је о- та:ц био·

професор

математике,

експе•дицији,

чији

рад·ови,

о-тежани· вео•ма

сне

на вредност изра.зито већу о-д вреднопи коју је Cassini на
шао у Француској: спљоштеност Земље постала је о-чиглед-

на. Све лаворике због успеха е.кслед-иције побрао је природ
но Maupertuis: сл·и·као се главе замо-та-не у међе·довину ка-ко
ру-ком гњечи земаљски глоб. Али је Clairaut наставио· да ми

сли о узро·ку те спљоштености и покуша>вао д.а теоријски
одреди гео·мет'ријски обли•к неке флуидне планете по•д де-ј
ством Њутнове

привлачности.

Резулта.ти

ТИ·х

њего·вих

раз

мишљања и рачуна изло·жени су би·ли у књизи: ta Theorie de
la figure de la Terre (1743), високо класично ремек-дело,
ка.ко је рекао d ' Alembert, за све што је до та.да било• ура
ђено у то•ј области, и које о· зна.чава· знач ёllјан д. атум у и•стори

ји небеске механи>ке. Clairaut је исто тако би•о и прет·еча у

тешкој теорији Месеца, коју је покренуо Newton. Своје Р;е

зултате он је

изложио у књизи:

Theorie de la Lune (1732),
којој је две године ка·сније додао и нумеричке таблице·, а
које, како каже Fontaine, по·казују "сваки Месе-чев корак на
небу". Неко•лико година ка• сније Cla i raut је, предвиђањем да

Alexlis -

тума

Cl.aude Cla·i raut

пока·зивао је даро· витост сличну Pascal-oвo·j; насупро•т Pascal-u, међутим, његови први ра•дови ни•су могли претсказа
ти значај каснијих. У дванаест и по година· шаље Ака•демији
Наука једно саопштење, а у шеснаестој чланак о линијама дво

очекиваног повратка

Halley-eвe

з б ог многобројнtи•х

количина што их је морао

nерихел догодио. се стварно·

вилима,

_вео је скоро за сто·леће

за

члана

у

Акад,емиј · ином

от·секу

за

ме

постао опште

занемарити ,

може бити погрешан за око месец дана: про-лаз комете кроз

с.т руке кривине. У оса•мнаестој го·дини краљ га , противно нра
поставља

комете,

славан :он је наиме нашао да ће комета збо·г Сатурно•ва деј
ства зака·снитм за 1ОО , а због Јупитерова за 518 дана, и да ће
кроз перихел про-ћи око 13 априла 1759, али да тај датум,

13

марта . Сличну славу до·жи

ка• сније

француски

астроном Le

ханику. Прећи ћу преко његових истраживања на пољу чмсте

V~rrier, предвидевши на небу место непо·зна.те планете која

математике,

је реметила кретање Ураново.

нарочито

оних

што се одно-се

на

интеграцију
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У анализи он
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Друго· м половином XVIII века доминирала су имена Eu-

ler-a и Lagrange-a,

којима

bert- a, ко·га не треба ипак

до.дати и име d ' Alem-

упоредити са првом

двојицо, м.

1783) "priceps mathematicorum" ро

Leonhard Euler (1707 ђен у Базелу,

треба

провео је један део

живота у Петрограду и

Берлину: његов ј"е геније засјао у свим гранама математике,
а његсво, дело има.ђаше значајног и тр<>јног уплива.
се увек очараности

гимназији

што са.м је, по завршеном школовању у

(classe de Mathematiques Speciales),

вао читс.јући његов
сам добио као

Сећаћу

Увод у инфинитезималну

награду: . читав један

доживља

анализу, који

нови свет се отварао

даје

метод за интеграцију

парцијалних

ди-

. ференцијалних једначина првог реда 'И стиче појам сингулар
ног решења~. У теорији функци,ја он покушава, али не успева
сасвим

да

да

ригурозну

основу

инфинитезималном

рачуну,

чији nринЦЈипи нису још били стекли жељену тачност, иако се

није сумњало у истинитост њего· вих последица; па ипак је то
дело, у ко·ме је једна функција по први пут била апстрактно
претпостављена,

независно од

њеног

геометријског

или

ме

ханичког значења, било од значајно~ утицаја и припремило
пут мо·дерној теорији функција. Lagrange-oв дух уопштава-

....,_

ња

гюказује се јасно у његовим

радовима

на

рачуну

вар<и-

јација.

преда мном и припремао ме да боље схватим предавања што

Тај је рачун настао током XVIII века, из радова Швајца

ћу их за.тим слушати на So.rbonne-i и у Ecole Normale.
D' Alembert (1717 1783) је оставио трага у различи

раца Bernouilli-a и Euler-a. Његово је порекло у проблеми
ма Геометрије и Механике, од којих је најпростији био: из-

тим обла.стима математике. Њего·во име но·си у алгебри је
дан чувени теорем, по коме сваке. алгебарска једначина има

исто толико стварних

и

имаг1инарних

коренова,

ко,лико и је

диница у своме степену. Доказ што га је d ' Alembert дао за
тај тёорем ни,је тачан, али ни онај што га је са своје стране,

на сасвим другом

принц,-tпу, д, ао Euler није без

замерака.

Требало је да до'lје чувени математичар Gauss па да

на,'lје

тачан, а Cauchy прави и веома прост·и ра.злог теорему. У ана
лизи на,вешћу само прво тачно, d ' Alembert-o.вo, поста· вље
ње парција,лне д~".ференцијалне једначине треперења струне.

У мехс.ниц,и, најзад, принцип, који је по, знат по' д

Alembert-o·вo·г принципа,

о· могућује

именом d '

сво'lјење дина. мике на

статику и припрема пут Lagrange-oвo 'j аналитичној механици.

1813), ро'lјен у Торину у

Lagrange (1736 -

некадањој

француској поро· дици, провео је као и Euler неколико годи
на у Берпину, али се

1787

коначно настанио у Паризу, те га

Француска с правом мо,же убројит1и међу своје славне. Он
је један од највећих математичара свих времена.

Joseph -

Louis Lagrange

Његова се

делатност распростире на све математичке области. У теори

налажење најкраће лини ј е изме'lју двеју тачака на датој по

ј и бројева он открива Fermat-o' в теорем за изложитељ 4. У

вршини;

алгебри, он

женије: линија састављена из. небројено тачака. Maupertuis-

припрема

пут Abel-u, Gauss-u и Gaulois-u раз

вијањем јединственог метода

који решење

неке алгебарске

непозна.та је овде, уместо броја , нешто много сло

oвим принципом најмањег дејства, којим се изналажење тра

једна,чине своди на образовање и решавање једначине нижег

ј екторије

степена:

степена, не

проблем максимума и·ли минимума, овај је рачун у Механици

м огу, као једнвчине треЋег : и четвртог, решити на тај начин.

постао од необична знач ај а. Не треба заборав1ити , уостало·м,

али

показује и

да се једначине

петог

материјалне тачке у

датоме

пољу

сила сво·ди

на

да је Fermat веt. свео био за-коне Оптике на. сличан принциn,
по коме се светлосни зрак простире временски најкраћим пу

Lagrange-oв се геније овде

изједначује са

Descartes-oвим

_који је створио ана.литичну геометрију.

-тем. La 'g range је у теорију, где готово сва-ки nробле~ за·хте

"Lagrange-oвe једначине" у Аналитичној механици биле.

ва нарочити поступак, увео један општи метод, независан од

су аналитички модел различитим. механичким објашњењ~·ма.

природе проблема, примењујуt.и инфинитезималну варијаци

извесних физичких теорија. Са тога гледи·шта треба им при-·

ју на непознату

л~оtнију и· по·казао

како се она· може и·зра

писати велики философски значај; али иако се највећиiМ де
лом XIX века имала илузија да се све може објаснити Меха-·

чунати.

Преt.и t.y преко Lagrange-oвиx радова на Небеској м.е

нико·м, као што је Descarte~ био у заблуди да

све

објасни

:ханици, да бих се зауставно на његовом основном ра·ду: ства

Геометријом, она је данас, изгледа, потпуно налуштена. Уочи-·

рању Аналнтн'fне меха.кнке (1788). Сви велики принципи са

мо

времене Механике стечени су по-степено бла.годарећи Gali-

литичке ка·лупе за њихове

lei-y,

Descartes-y,

Huygens-y,

LeiЬniz-y,

Newton-y

i

d'

.Aiembert-y. Али је одређивање кретања неко·г система под
,дејством датих ои•ла било

често веома отежано неопходно

!Шћу да се води рачуна о непо· зна.тим си•лама везе. Генијалним

ипак способност маrrематике да

физичарима пруЖI~ ана.

теорије.

Недавно је за то било.

многобројних примера .
Извесни

тичким

о·дли·чни

мислиоци су у тим изванредним синrте-·

конструкц'и'јама -

као што је

Lagrange-oвa -

којёtЈ

омогућују да се једним јединим погле·дом обухвати бескра-·
јан низ феномена, видели опа·сност: оне стварно могу довести ·

до тога да се изгуби вез-а са· конкретном стварношћу. Тако је·
и велики геометар Poncelet, по·знат по

својим

радови. ма у

Механици, и• збегавао да се користи Lagrange-oвим методо· м,
следеt.и радије до најмањих појединости у свакоме мехаНИ\Ч-·

· ком проблему уплив различитих си·ла, да би, корак по кора.к,
доша·о до њихови·х коначних дејстава·. Из исто-г разлога Poncelet није хтео да се служи ни Аналит·ично·м геометријом,
пратеt.и међусобне о•дносе ра·зли•чи·тих гео·метри~ских фигура
радије

непосредним

испи,тивањем,

примено-м

класични•х

гео-·

метријских принципа. У томе погледу постоје две врсте ми
слилаца; за прогрес

Н<'l.уке неопходни

су и једни и други~

· Међу великим француtким математичари!Ма има их обе врсте.
IV
Jean -

Vtictor Poncelet

ударцем, увођењем појма .виртуелна ра•да., Lagrange потпу
но отклања сметњу, бар у случају кад нема трења, и даје
сасвим општи метод за готово аутоматско постављање је·д,н<'l

чина које одређују тражено кретање: довољно· је само да се
-одреди изрёјз живе силе система и израз елементарног рада

vv·

датих сила за бескрајно ма. ло виртуелно његово померање.

Осим пра.ктичног, ова дивна креачија има и знатан философ
ск·и знчај, јер у потпуности о·светља•ва оно што је са гледишта
.механичких својстава би·тно у једном материјалном систему.

Француска

супериорност

у

математици,

веt. крајем XVIII столећа (Euler је умро

веома

1783),

изразита

наро-чито

се

иста·кла за време Француске револуције и почетком XIX века ..

Међу вели·ким именима тога доба треба спо·менутИ Monge-a,.

Laplace-a и Legendre-a.
Laplace (1749 1827) је опште по•зна-т по свој•и1м ра•до
вима на Небеској механици,

коју је изпожио у сво·ме извр-·

сном делу "Exposition du Systeme

du Monde" . Чудновати

резултат да се готово сви небески фено·мени могу објасниrrи:
до појединости, до·вео га је до дуго времена класичног схва-
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тања научног детерминизма, према ко·ме је познавање по·ло

вио неколи,ко година раније. Али га је Legendre први ја. оно

жаја и брзина, у одреiјеноме

тачака

изложио и дао делимични приказ. По треЋи пут је тај исти

'што образују Ва:сиону, довољно да се из тога изведу њихови

закон открио касније Gauss,, и дао му тачне и поrпуне дока

'поло·жаји и брзине ма у коме тренут'Ку, по·д условом само д, а

зе .

· су познати

година рада, је књига "Sur les integrales elliptiques " у два

закони сила

·нове гравитације -

-

тренутку,

схваЋених по

различитих

мо_д,еhу

према који·ма те тачке

сила

делују

Њут

једне на

друге. Ма· тематичка се физика дуго времена и развијала пре
ма томе схватању.

Тек сасвим недавно оно је

у потпуности

оборено развојем Електромагнетизма и Ато·мске физике. Па
ипак је то схватање би.ло· од необично великог уплива на ра·з

вој наке. Laplace-y се осим тога дугује и за веома значајно

дело "Тheorie analytique des probabllites " (1812), у коме је
·најважнији део: примена појма вероватноt.е у теорији најма-

Adrien њих квадрата, на шта је веЋ

Значајно Legendre-oвo• дело,

дела,

обја·вљена 1825 и 1826

на

које је утроши·о много

године. У њему је он И1 знео

потпуну студи•ју тих инте-грала, у ко·јима се јавља квадра.тни
коре.н поли1-юма четвртог степена:, и по·казао ра.зличите фор

ме које им се могу да·ти. Тим

радом Legendre је претеча
красне т·еорије елиптичних функција, препустивши Jacobl-u
и Abel-u славу за њено о·сн,иlвање. Напоменимо најзад ње
гове Elements de Geometrie" (1794), који су имали небро-

"
јено и2дања·
и у англо-са•ксонски·м земљама убрзо у настави

Gaspa rd Monge

Ma1r.ie Legendre

Legendre био ука.зао. Проучава

јуЋи атракцију елипсоида Laplace је увео сферне функције,
помоЋу којих се може изразити било која функција тачке на

за.менили

Еукли• дове е· лементе; у историји нееуклидске гео

метрије они су били о·д извесна знача~ а.

Monge (1746 -

1818) је је,(\ан од највеЋих француских

сфери. Ту је иосто тако и чувена Laplace-oвa једначина коју

геометара. И то из два разлога. Својим о_снивањем мо•дерне

задовољава њутнов потенцијал, за чије се увоiјење у науку

н.:щртне геометриј е он се најпре прикључује дугом историј

дугује Lagrange-y. Она се ја.вља у многим проблемима Ана

ском развој у перспективе , ч ије су принципе познавали веЋ ита

лизе, Гео· метрије, N,еханике <И Физике.

л ијанск и сликари и з доба

Са Legendre-oм

(1752 -

1833) при1суствујемо обнавља

њу теорије бр01јева, коју је уосталом Euler

веома

успешне

Ренесансе , и· коју су Desargues и

затим Pasca l зна·ча ј но применили на теорију

ебрадио. У Аритметици Legendre-y се дугује за закон реци

пут , касније

прочноtти, по коме он и носи име, ма да га је

Monge ј е оистема.тизирао нацртну

Euler ·био обја-

коничних

пре

сека , на к~·ј е ј е француски геометар de la Hire следеЋи исти
прош,~р~о

теорију пола и

полар~

код

геометриlју и у њу

круга.

унео
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конструкције на површина-ма другачијим од равни. С друге

Алберт Ајwтајн

стране Monge је својим ,,Applications de 1' Analyse .a la Geometrie " дао знатан потстрек диференци.ја:лној геоме-трији,

Etep и теорија реnативносrи

области која се брзо отцепила од Descartes-oвe аналитичне
геометрије, прод.убљеном студијом својстава· по·врш·ина·, што

су је освештали Euler и Meusnier; њему треб11 благодарити

У току последњих двадесет година
експериментална
физика је
највише проучавала чињеница у вези са особинамз најситнијих честица

за појам линија кривине, са применом у стере6то·м1ији; ње· г·о

електрона ,

ва је за.ми·сао да• се простране фамит:~,је површина окара.кте

пуно апсорбовао проблем дуаЈlизма у структури

науку

о

прото на,

неутрона ,

физикалним

мезот о-на

честицама,

док

је

нт д.

и

настојала

теоретске

је

да

физичаре

изгради

скоро

пот 

светлости, равноправна

ришу кёю скуп решења једне исте парцијалне диференци:ја•л

борба између партикуларне, дискретне и таласне, непрекидне структуре

не једначине. Он је успео да интегрише једначину минима•л

формалн о;

них површина, површина које ;у ка: сније, па и д.анас још, биiile
предмет значајних радова, и

које су остварене на

опипљив

начин у Рlаtеаu-овим огледима. Monge-oвe теорије су би•ле
предмет његов:~х предавања на Ecole Normale, коју је осно
вао Конвент

1795,

ка· о и на Ecole Polytechnique, где су исто

та·ко предавал~о+ и Lagrange и Laplace. Око себе он је умео
да окупи пространи круг ученика, међу којима ћу се задо· во

љити да споменем Dupin-a, позната по своме

делу "Deve-

светлости. Де Бројева теорија је изгладила донекле овај дуализам, бар
кажемо донекле, јер

покушаји

да се ова теорија

прошири

так о да би обухватила и поларизационе појаве светлости остали су до
сада безуспешни . У току су још и настојања да се изгради мост и изна
ђу везе између физике честица и физике поља.
У међувремену макроскопска феноменолошка физика поља сачу·
вала је без значајнијег н~претка своје старе позиције. Ево зашто је ово
предавање Алберта Ајнштајна,. одржано у Лај 1дену године
1920 још и
данас

актуелно: у њему је изложено стање развоја макроскопске кла
сичне физике које је и данас остало углавном непромењено. Онима ко

ји се интересују за те проблеме препоручујемо књигу:
Pa,~i s , 1937.

Lou•is de Broglie,

Ma·l 'iere et Lumiere, Michel,

Како су физичари, поред. идеје о тешкој материји, ство

loppement de Gee:metrie", где уводи и појмове

коњуго•ва- 

рене а.пстра.кци.јом свакодневна живо-та, дошли до схваrања

н;и· х тднгената и индика.трисе у једној та· чци неке

површине;

о поiстојању друге је-дне ма-терије, етера? Ра- злог су то-ме сва

може

се

исто

та. ко

сма.трати

и

за

претечу

нове - гране

у

гео

метрији: афино-геометрије.

како пеномени и·з који·х је поникла теори.ја о дејству сила на

даљину, и својства светлости путе• м којих се дошло- до та·ла.

сне (ондула-торне)

(Крај• у идуt.ем броју)

теорије.

Исп.ита.t.емо

укратко

ова два

предмета.

Мисли ненави-кнутој на фИ•ЗIIоfЧКа и·страживања непојмљи
ве су сасвим си•ле које делују на даљину; При покушајима да
се утврди узрочна- веза између огледа извршених на те·ли•ма,
чин-и се у пре-и ма·х да постоје : само - реципрочна- дејства при

. непосредном

до-диру,

~Эо-м, - притисак и

као

истезање,

н.

np.:

преношење

загревање

и

кретања

сагоревање

суд.а

проуз

рокова.ни п1ламеном итд. Извесно- , већ у свакодневt-~им огле
дима, тежина, т. ј. сила ко·ја делује на даљину, игра зна,чајну

уЛогу. Али, како на·м - се при · то-ме тежина јавља

као неш•то

стално-, без И· на,јмање везе са ка, квим просторно и временски
променљивим

узроком,

то

у

свако-дневном

животу и

не

тра

жимо узро·к тежини, па · се, према то•ме·, ни њена способност

дејства на даљину не прика.зује наш. ој свести. Узро·к тежини

је утврдила јед1ино Њутнова теорија гравитаци-је, , где се она
Сунчева пега. Снимак од

26-V-1940 у 17 h 40 m огледалом f
(А. Бертото).

= 22

сматра ка.о сила са. дејством на даљину која потиче о ·д маса.
m

Њутнова теорија обележава стварно најзначајнији корак што
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га, је икада о-стварио човечији ум у своме напору да утврДи

узрочну везу м.еђу феноменима Природе. Међутим, та је те
орија код Њутнових савременика изазвала. живо негор,овање,

јер је била у супротности са принципом, којtи је произашао
из других огледа, наиме: да реципрочно дејство може по

.ном Fizeau-oвo•м огледу,

рало за•кључиrи, да светлосни етер ни најмање не учествује
у кретању тела. Појав аберације ишао је такође у прилог те
орији квази

посредства

. вел и Лоренц , довео је до особите и неочекиване промене у

какве средине.

Жеља за сазнањем, која је тесно везана· за човека, врло

1·ешко подно- си така.в дуализам. Па ка·ко да се спасе схватање

јединства

природних сила? Требало је

или да се

схваТiи

да

силе, к:оје на изгле• д делују до• диро.м, имају исто тако и да

љинског уплива, на даљину, разуме се, врло малу -

а то је

пут што су га најрадије усвајали непосредни Њутнови след

беници, очарани њего•ВО·М до-ктрином претпоставити да су Њут'нове - оиле са.

или је, пак, требало
дејством на

даљину

само привидно такве, а да се стварно преносе преко извесне

средине која испуњава сав

простор т. ј. било

кретањима ,

било ела.сТIИ•чно•м деформацијом те средине. Тако је напор
да се установи једи·нство у наши•м схватањима · природе сил а

довео до претпоставке · о етеру. У први мах он теорији гра
витације и фи,зици уопште

није допринео никакав напредак,

па се навикло да Њутно·в

закон сила буде

сматран за не

сводљив аксиом. Али је пре-тпосrавка о етеру и даље и·грала

значајну улогу у мисли
потпуно

фtи·зичара, ма да највећим

делом

ла,тентну.

КаДа је, у првој половини XIX столећа, запажена необич
на сличност између светлосних својстава и · особина еласт·ич

них таласа код тешких тела, претпоставка, је о етеру доб·ила
нов ослонац. Чинила се несумњиви•м да светлост треба сма
трати за вибраtторни процес неке еластичне а. инертне среди

не, која испуњава сав васионски простор. Изгледало је, оаи•м
тога, следствено

постојању

поларизаци•је

светлост· и,

како

та · средина, етер, треба да има особине чврстих тела, јер су
· једино ко· д њих, а не код флуидних,

могуt.и

трансверзални

тала.си. Та.ко је требс::ло да се дође до теорије ква,зи • чврстоr
светлосног етера, чији делови могу један према другоме из

водити само мале кретње деформација·, које одговарају светлосним

вал1и•ма.

Ова теорија, звана исто тако и теорија непокретног свет·

· nосног

чврстог етера.

-

Ра.звој теорије електрИL.!ЈИ,тета, путем који су утрли Ма. кс

стоја,ти са·мо при до·диру, а ника•ко услед даљинског дејства,
без

ко-ји је био од необична значаја и

за специјалну теорију рела.тивности, а на основи ко• га се мо

етер'а, нашла је о·сим тога солидан ослонац у осн:о·в-

еволуциtји

наших схватања

о етеру . За самог Максвела етер

је имао и чисто механичка сво•јства, иако су она била мно,го
сло·женије врсте него ко· д чврсти, х, опипљивих тела.. Али, ни
tv\аксвел,

нити

његови

следбеници,

нису

успели

да

за

етер

измисле некакав механички мо•дел, који би био у стању да
пружи зад,свољавајуће механичко тумачење закона електро

магнетског Маtссвелово-г поља.
сти,

механичка

тумечења,

Закони су били ја-сни и про

међутим,

тешка и

противуречна-.

Теоријски су се физичари скоро неосетно · прилагодили томе

стању ствари ,
ничко

ко•је је било прилично јадно за. њихо.во меха

глед11ште,

нарочито

под

·

упливом

електродинамичких

-истраживања Heinrich Hertz-a. Док су некада о· д коначне те
орије захтев·али да ·у свему о· дговори основним, чисто меха·

н1ичким појмовима -

као што су · густина ма'са ; брзине, · де

формације и силе притиска

-

навикли · су пост·епено да поред

механичких појмова, и поља. електричних и м'аrнетских · сила
-сматрају за

основне појмюве,

не

траЖећи ·за · тЬ

тум·ачење. Тако је механичко схватање

·по мало напуштен· о. Али је та

механичко

Природ. е било мало

проме~а

довела у принцtи,..

пима до ду;;ЈЛизма; који напослетку постаtје несноса,н. Да би

се то , и ,збе~ло, по,кушано је обрнуто: да се механички Г),РИ ~; ци
пи '"сведу на елект·ричне, због тога што су наро·.ч ~:~то . огледи са
бета и

к_атодним зрацима

поверење

у

стварну

велике брзине снажно пољуљали
вредност

Њутнов и х

меха.ни. чких

једначина.

Код Н .

Hertz-a

овај дуализам није ни ма.ло. ублажен. Тамо

се ма. терија јавља• не само као супстрат

брзина, кинет и чtсе

енергије и механичке силе притиска',' веt. и као супстрат елек
тромагнетских поља. Но, како се слична поља показују и у

празно· м простору -

т. ј. у слободном етеру -

сам етер се

јавља као супстрат електромагнетских поља. Он је у свему

'Сличан тешкој материји и за.узима исти ранг као и она. У ма
териј"и 6н учествује у њеним кретањима и свуда у пра·з·ном
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простору има брзину, која је равно·мерно распоређена на ЧИ'
тав простор. У основи се Херцов етер НIИ у чему не разликује·
од тешке материје , делимично саста. вљене од њега.

Х ерцова т е орија била је погрешна не само због тога, што
је ма те ри ј и и е т е р у . пр ип и с: ива ла једанп у т механи ч ке , а. друг и·

п ут ел ек т ричне особине, између који х не посто·ји никаква ло

гич н а ве з а , веЋ ј е б и л а и у су про•т ности са. резул т а:том значај
нег F i zeau-oв aoг о•г леда о простирању светлости у покретним
фл УЈидим а,

као

и

са д ру г им сигурним рез ултатима

опита ..

н акл с. њенији систему К, коме су с:и стеми К ' физички по·тпуно

равноправни, сматрајуt.и да се етер у односу на њ нала,зи у
миру? Таква ј една
не одговара

теоријских

ренц

остварио

н а предак у теори

најзначајнији после Максвела -

је Ло

пи:ш а ва~ ући• етер ме·ханичких својстава, а ма.те

рију њених еле·кrром.а:гнетских

особина. Не само у пра·зно· ~

простору, већ и у унутрашњости матери·ја.лних тела, седишт·е ·

електромагнетских поља је сам етер, а не а.та.мска· материја.

Елементарне материјалне честице су, пре· ма Лоренцу способ
не са·мо да изво· де кретања, до· к је њихове електро·магнетско.

.дејство једино у томе, што носе електричне набо·је. На тај
начин Лоренц је успео да сва. електро.ма. гнетска дејства све

Што се тиче механичке приро·де Лоренцова етера, треба
реt.и да је неп· окретност једина ме.ханичка осо-бина. коју му
Потпуну про.мену у схватањима. ете

ра извела је, међутим, специја·лна

теорија

ре·ла·тивности

на

тај начин, што је етер л:ишила и његовог по·следњег механич

ког својства т. ј.

његове

непокретности.

Пока• за. t.емо одма· х

ка·ко ово треба разумети.
Максвел

-

Лоренцова теорија

била је модел теориј:~-t просто· р

-

електро·магнетског

времена и кинема'тици

огледа,

к ој ој

непо·д но

између К и К ' , ако само ниј е логично непо мирљива са пре•
поставко·м о

непокретво·с т и

етера у

односу

на

К,

а

кретању

Гледиште које би се могло у први мах усв ојити, с обзи
ром на такво стање с т вари, било би и·згледа: етер уопште не

пос"Гоји. Електромагнетска поља не претста вљају стања неке
средине, веt. су незави с не стварности, које се не могу свести
ни

на

поља

спе~

ш.та

друго

и

нису

везане

н_и

за

кака·в

супстрат ,

она:к.о

исто као и атоми тешке материје. Ово се схватање намеt.е

тим пре, ш то, прем а Лоренцовој

зрачење ноои собом моћ

теорији ,

електромагнетско

импулса и енерг·и:је , као и· тешка

материја, и што су, према специјалној теори:ји релативнюсти,

материја и зрачење само два нарочита обли·ка расуте енер

ГiИ'је. Тешка ма: са тако губи свој повлашt.ени поло·жај и ја.вља
се једино ка.о н· аро,чити облик енергије.

де на Максвелове екваци•је поља у празно·м простору.

,је Лоренц још оста,вио.

г р ађевини,

систему

nрема К', њој међу11и:м не прилагођ ава· добро.

основа он је успео да

доведе у склад и•скуствао и теорију. А тај

је е11ектрицитета -

у теори,ј ској

шљива је теоретичару. Изгледа ми да се физичка ј еднакосr

Ств а ри су та:к о ста•ја· ле док се није појав•и о Н . А . Lorentz.
Н ар о ч ит им упро ш ћењ е м

асиметр иј а

н1 и:каква а~симетр·ија у

Пажљивије

разм· ишљање

по·казује

нам ,

међути•м,

да

принцип . специ:јалне теорије релативности не захтева негира

ње етера.. Он може да постоји, а·ли му не треба припи'сива.ти

одређено стање кретања т. ј. треба га апст'рактно лиш•ити ње
гове последње

механичке

особiИн е ко·ју му је Лоренц јо.ш

оставио. Ви·дећемо касније да је ово гледиште -

чија t.e ло

rична могућно•ст бити о· дмах јаснија после нешт о непотпуна

упоређења -

оправдано резултатима опште теори·ј е ре·л с

т и вно·сти.

ција· лне теорије релативно·с1'1~. Она је, према томе , за· довоља

За.мислимо таласе на во·деној површи:ни. П ој а·в се мо·же

вала услове специјалне теорије релативности, а·ли је, са. гле

описа. ти на разне начине. Мо· же .се најпре пратити временска

дишта ове последње, добила нов изглед. Не·ка је К коорди
натни систем у односу на кооји се Лоренц: ов етер

нала• З!И· у

.nромена тала с не површине, која обра·зује

, воде и ва.здуха. Али се -

границу

између

на при:мер помоt.у ситних плава

миру. ма.ксвел - Лоренцове еквације вреде, дакле, у О•ДНО

ка

су на систе· м К. Али оне, према специјалној теорији· релати-·

ја сва,ке водене честице. Претпоставимо ли да нема тих пло,

витета, вреде исто та:ко и у односу на· сваки нов с1>1стем к ·,

вака, к оји би на•м омогуt.или праћење к ретања водених че

који се према К креће јед:нолик:и, м тра:нслаторним кретањем.

<:11ица, и да је уопште у читавоме том феномену посматрана

Поставља се сад шкакљиво питање: Зашто д.а у теор-ији будем

само просторна промена поло·жа•ја воде

-

тако исто мо·же следи т и и

временска промена по·лож а 

-

пром.ена која вре-

1
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кретних честица не бисмо имали ника.квог повод.а. Али је и'пак:
можемо

сматрати

као средину.

Слична се ствар при каз ује и у електромагнетском пољу,

јер се поље може замислити као образоване из линија сила.

Ако би сад те линије сила схватИЛiИ' као нешто материјално у
о9и чн о·м смислу реч1и•, били би наведени да динамичке фено

мене сматрамо за феномене кретања тих линиј а сила, па би
се свака од њих могла в ременски следити. Добро је, међу
тим, познато да такво једно гледи ште в од и контрадикцијама.

је, иако само са формалног гледишта, објективизирао ПF

стар. Чињеницом, да је ОН свој апсолутни nростор ставис
ред стварности, обртање у односу на апсолутни простор

r

стаје такође ~тварност . Свој апсолутни простор Њутн је ис
тако могао назвати ~тер; од значаја је ипак само то, да
п оре д

доступних

предмета,

као

стварност

претпостави

што недоступно , да би се и убрзање ил и
сматрати

за

нешто

обртање

и

1

мог

стварно.

. ~а би избегао неопходност

претпоставке о стварнос

КОЈа Је неприступачн а посматрању, Mach се истина

трур

Уопштавајући, можемо реЂи: није тешко зами слити про

да У механику, уместо убрзања у односу на апсолутни ПF

стране физичке објекте, где се појам кретања не може пр и-·

стор, уведе средње убрзањ е у односу на укупну масу ва '

менити. Њих не треба узети к ао образоване из честица, од

оне. Али инерција према рела.тивном убрзању далеких Mi

којих се свак а може временски п ратити . Говором Минков·
ског то се изражава овако: сваки пространи пр едм ет, у п ро

стору са четири димензv. је, не треба смат рати за образо·ван
из космичких н ити. Принци п специјалног релативитета не до

пушта нам да етер сматрамо као саст ављен из честмца које
се могу временски пра тити; али као такв а, хипотеза о етеру,

претпоставља

даљинско

rсако савремени

дејст во,

без

посредне

физичар верује да слично

yc~oj,~rrи, Mach је тим схвата ње м

доспео

средине.

дејство не с

такође до ете 1

tСОЈИ Је са д одређен за преношење ефек ата

ин ерције. А

ово схватање о етеру, до· кога је одвело Масh-ово гледиш

р а зликује се у с.снови од етера што су га за. мислили

не противуречи теорији специјвлног релативитета. Треба се

Fresnel

само чувати да се етеру приписује извесно стање кретања .

стање инертних маса , већ је и сам њима одређен.

Извесно,

са

гледишта тео рије специј алног ре лативи тета,

п ретпоставка се о етеру јавља у први мах као пр а зна прет

поставt<а.

По ред густ ина н аб ој а,

у једначи нама

електромаг

нетских поља учествују и јачине поља. Деј ство електромагнет
ски х феномена

у

празно·м простору

изг л еда

потпуно

одре

ђено тим унутарњим законом , бе з уплив а других физичких
величина. Е л ектромагнетска поља јављ е-ју се као последње и
несводљиве стварности,

те

на

први

поглед изгледа

излишно

да се тр ажи хомогени и 'изотрсnни етер , чија б и поља. тре
б ало

смс:. трати

Am1

з а претставнике стања.

се у прилог претпоставке о етеру може с друге стра

_

и Н. А.

Lorentz.

Ne-wtc

Тај Масh-ов етер не о дређује са

Масh -о ва мисао развила. се у потпуности у етеру те·Оf

Је општег релативитета. Према тој теорији метричка својс 1
прос т ор но

-

временског

с в~ ке просторно

l<онтинуума

различита

су

у

окол~

- временске тачке, а. усло-вљена материј

КОЈа се нс;лази изван

посматране области. Ова

Просторне

временска промена односа између мера. за дужину и час 1

ника, или убеђење да празни простор није физички ни хол
ген, н и изотрс. пан -

због чега смо приморани да његово с

ње прикажемо са десет

Gi '< -

функција,

потенцијала

гравитац

те чињенице , кажем , коначно су искључиле схват·а 1

да простор може бити физички празан. Тако је поја·м о ет'е

не , навести једна значајна чињеница. Оспоравати етер зна, чк

поново добио прецизну садржину, и• звесно садржину која

на крё~ју, да треба претnоставити

знатно ра-зликује од оне етера механичке

како празни простор нема

никаквих физичких својстава. Но основне чињенице механике

светлости.

Етео

опште

теооиiе

оелативно.сти

rала·сне

ie

теор 1

с-оелињ=t. f
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nодложно·м

извесним законима, 1И стањем етера

околних ме

и

да

је

nрирода·

гравитационом

етеру

мо•гла,

ста у облику д.иференција.лних једначина, док је стање Ло

електрома.гнетске

ренцова

етера,

читог тиnа, наnр., поља скаларног nотенцијала.

но само

оним што је у њему,

у

отсуству

електромагнетских

nоља. одређе

и свуда је исто. Етер оnште

А

како су,

врсте,

nрема

дати

нашим

исто

тако

садањим

nоља

уместо
сасвим

схватањима

nоља
разли

елемен

теориiе релативности може се свести у МIИtСлима на Лоренцов

тарне материјалне честице у основи са•мо згушњавања елек

етер, ако се nросторне функције, које служе за њего•во опи

тромагнетског

сивање, замене константама, и ако се аnстрахују узроци што

знаје две стварности

одређују његово стање. Према томе, може се та·кође рећи

логично потnуно одвојене једна о·д друге: гравитациони етер

да је етер оnште теорије релативн•ости IИ•Зведен из Лоренцо

ЈИ електромагнетско nоље, или , као што се још могу назвати,

ва nутем релативизације.

nростор и матернја.

О улози• коју ће етер играти у схватању физичког света
будућности, нисмо још сигурни. Ми знамо да он одређује ме
тричке односе

у

-

nросторно

временском

континууму,

наnр.,

могућности распореда· чврстих тела као и гравитационих nо

Био би

nоља,

наша

садања

nретстава

о

свету

препо

које су, и nоред узајамне тесне

природно значајан

наnредак,

везе,

а·ко би се успело

да се гравитационо IИ' електромагнетско nоље cnoje у једну
једину претставу. Само би у томе случају ера ма• тематичке
физике, којој су

Faraday

Maxwell

ља·; али не зна,мо да ли игра основну улогу у образо·вању еле

до

рнја тада би ишчезла И• цела би физика претстављала и· сти по

електрицитета

које

са.чињавају

материју.

резултата.

nоставили· темељ довела

ментарнiИIХ

честица

задовољавајућег

и

Суnротност етер

Не знамо исто тако ни да ли се у структури он разликује од

везани

Лоренцова етера само у близини

ја гравитације , nомоћу теорије оnште релативности.

геометрија

nростора

тешких маса, и да ли• је

космичких димензИја само

nриближно

систем идеја

генијалан nокуша:ј

као

и

геометрија,

предузео је у то·ме

кинематика

сми·слу

ма,те

и

теори

Веома

матема.ти.чар

еуклидска. Али можемо да тврдимо· , ослања•јући се на рела

Н.

тивистичке једначине граВ1}1'1'а.ције, да се отсrуnање од еуклид

мирити са• стварношћу. Мислећи на блиску будућност мате

ског облика мора манифестовати кqд

ма·тичке физике не треба, међутим, искључити могућност да

nростора

ко·смичких

Weyl;

не верујем иnак да ће се његова теорија моћи по

димензија увек ако у свету nостоји средња nозитивна густи

чињенице,

на материје, ма како она била. мала. У то•м случа:ју, nростор

теоријом поља,

на

ва · сиона

мора

неоnходно

има.ти

границе

и

коначну

вели

чину, која је одређена. вредношћу те сре· дње густине.

исnречити

Укратко можемо
ности,

Ако nосматрамо гра1витационо ЈИ; електромагнетско nоље

што их је нагомилала теорија

nростор

ква.нта, могу nред ••

неnремостиве преnреке.

рећи:

nрема

оnштој

има физичка својства;

теори'ј lи

релатив

отуда у томе смислу

етер nостоји. Према оnштој теорији релатив1и>Тета nростор без

у

етера не може се замислити, јер не са•мо да би било немогу

nринциnу знача•јна ра:iлика. Ника.кав nростор, а исто та·ко ни

·ће nростирање све·тлости, већ не би имало мо·гућности ни за

са

гледишта

nретnоставке

о етеру, између

један део nростора не може се

њих

nотенцијала

nостојање мера за дужину и часовника, а nрема то·ме н1и за

гравитације, јер му они дају метричке особине. ЕгЗ!и•стенц, ија

nросторно - временске даљ· ине, у физичком смислу. Не тре

гравитационог nоља nрисна је везана за nостојања nростора.

ба међути'М схватити да тај е·тер има особине које каракте

Напротив, део nростора. без еле·ктрома.гне·тског nоља може

ришу тешке сре• дине, т. ј. да је састављен од делова који се

се

лако замислити.

тационом,

за, мислити без

nостоји

Електромагнетско

nоље,

насуnрот

грав~;r

везано је изгледа за етер само на један сnоред

могу

временски

nратити: nојам кретања

,давати.

нији начин (да тако кажемо•), будући да формална nрирода
електромагнетског nоља није још н иг де о•дређена nриродом
грави· тационог

етера.

Према са• дање·м стању теорије,

рекло

би се да је електромагнетско nоље, у односу на гра.ви, таци
оно засновано на једном формалном, nотnуно новом мотиву,

(Превео: М. П.)

не треба

му

nри
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шт о чини да је њихова брзина кружења велика. Из слике види 

Двојн~ звезде

мо, да се ко·мпонента услед кружења. пери·о·дично приближа 

Сnектр·оско.nске дво•јН'е звезде. •Ј Од како је почела спек

ва и удаљава о·д

посма.трача: кад се

креt. е од А у правцу

троскопија да се примењује у астроном.ији неки су се астро

ст релице она се прибпиж ава, а ка· д се креће о· д. В она се уда

номи, па чак и неке опсе р ваториrје одали , скоро , само проу

љава .. Брзина којом се звезда приближава 1иr ли удаљава од по

чавању спектара звезда. Т ако је

про·у

сматрача зове се радијал на брзина. Ако се нека звезда стал

чавејући спекта р звезде дзета · Великог медведа приметио да

но удаљава или приближа.ва посматрачу, спектралне линије

се спектралне линије удвајају сваких

у њеном спектру се померају према црвеном о·дн. према љу

ње ове по~а ве није се дуго

Pickering,

ј ош

1889,

201f2 дана. На објашње

чекало· : Звезда.

дзе1·а Великог

бичасто•м, а ако се рад.ијална брзина мења периодично онда

медведе гледа на у дурбину изгледа као проста звезда. У два

у спектру наступа осцилирање спектралних линија. Код двој 

јање спектралних линија у њено· м спектру показује да је то

не звезне, компоненте имају увек брзине са. су протним сме

двојна звезда , чије су компоненте толико близу једна дру

ром у о·дносу на тежиште т. ј. кад нам се је·дна приближава

гој да rи rx дурбин не може да разд,воји. Такве двојне звезде
зову се спектроскопске двојне звезде.

Исто та1<о и

спектру звезде

Vogel је приметио да
бета Persei (по·зната

спектр алне

линије у

променљива•

зве~да)

осцилирају око једно г средњег положаја. Сад знамо да је и

ова звезда двојна, чија је једна компонента недовољно сјајна

да би могла да да спектар.
Знамо из физике да по

принципу

Doppler-Fizeau

ако

раздаљина. између посматрача и светлосног извора рас т е или
опа.да, св етлосни таласи ко-је прима по·сматрач изгледају дужи

односно краћrи но обично. Ово привидно

мењање

дужине

таласа чини да се у спеюру светлосног извора померају спек

тралне линије према црвено·м, ако се разда.љ ина између по

сматрача и светлосно·г изворе увећава , а премс;t љубича.стом
ако се раздаљина смањује. И то је померање у толико· веће
у колико је већ а брзина којом се та раздаљина ме ња. Овај
принцип nримењен је и· у Астроном•и·ји: ако нам се јед на звез

да приближава

њене спектралн е линије померају се према

љубичастом а с:жо се удаљава према. цревном делу спе·ктра.
Није тешко, пре·ма томе, ув rи. дети огромну важно· ст коју има
спектроскоп у Астрономији.
Нека је О тежиште једне спектроскопске

двојне

звезде

око кога круже обе ко· мпоненте. Нека је OZ правац према, по
сматрачу, а раван ХОУ нормална на том правцу. Нека је, да

ље, кружна линија путања једне О'д компонената, чија је раван<
нагнута према равни ХОУ. Спектроскопске

"збијене" т. ј. међусобна

*1

види Сатvон за год.

раздаљина

1939

сто.

105.

двојне

зве· зде су

компонена.та је

мала .,

друга

се

удаљава

што

изазива

осцилирање

спектралних ли

нија у супротним правцима, и зато спекrар двојне звезде да•је
удвојене спектралне ли.није које се повремено поклапају. Ра

дијалне брзине компонена,та мењају периодично свој nравац~
и опсервација спектросколских

двојних звезда састоји

се у

њиховом мерењу (у мерењу ра. дијалних брзина) и мерењу
њ и.хових промена .. Како помера ње спектралних линија зависи

од величи н е брзине а' никако од даљине звезда , то је спек

троскоn у ста њу да нам каже за. сваку звезду, да ли је она
двојна ,и •ли не, са:мо звезда треба да буде довољно сјајна. да
би могла да да спектар.

Проучавање мењања ра•д. ијалне брзине у току в'ре· мена

омогућује да се О.дреде путање ко·мпонената и период оби
лажења . Путање ко·млонената су елипсе са• ма.лим ексцентри

цитетом т. ј. елипсе које се мало разликују о•д кругова. Период
сnектроско•пских · двојних

звезда је м.зли:

више од поло·вине

имају перио•д мањи од 1О дана, а 80°/о период мањи од 10(}
.nана.

Има

неколико звезда

чији је

период око

десетак

го-
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дина, али то су двојне звезде које су у ист·о · време и ви·зуел

не. Исто тако, ма·ли је број звезда, чији је период мањ·и о•д
једног дана. Ове последње су опсерв•иране и као
три,јске двојне звезде. Број по• знатих
них звезда износио је

1936 1400.

фото·ме

спектроскопских двој

Он је мали, јер само сјајне

звезде даrју спектре. За око 500 звезда одређене су путање.

Велике полуосе ови·х nутања изно·се о·д 1 до скоро 150 МIИI
ли·она ки•лометара т. ј. налазе се између

пречника Земљине путање.
звезда• , има период о•д
лиона

104

Капела,

пречника

Сунца · и

спектроскопска

да-на и велику по•луосу од

дво·јна

126

М'И

..

кило• метара

.,класификаци~а" је продужена и на зве· зде невиrдљиве за го• ло

oi<o,

тако

да

и· ма·мо

зве·зде

седме,

осме

...

величине.

Једна

фотометриска двојна звезда гледана у дурбину изгледа као
проста

звезда.

Ако

фо·тометром

меримо

њену

величину

приметићемо да иста није константна већ да варира, и да су

те варијације у већ• ини случајева периодичне. Ако нацртамо

један ди·јаграм у који уносимо величину звезде 1и време, он
• ће нам рећи· све што фотометрија мо·же да каже о једној фо
тометриској

дво•јној звезди. На сли.ци имамо дија.грам звез

де beta' Persei. Део криве АВС о•дговара по•мра- чењу сја1јне
звезде слабијем, т. ј. слабија звезда се налази

сјајне звезде; део криве

DEF

између нас и

одговара мо•менту кад се сја~на1

Фото!Аетрнске двојне звезде. Постоје звезде ч•ији се сјај
. мења временом.

Такве зве-зде зову се

Р о

про·менљиве звезд,е

lft.!

у те спадају и фотометриске двојне. Прва звезда која је откри

Ј:!'.-/ .г

r(

D

f'

r
+-

·вена као та•ква 1596 г. јесте Mira Ceti. 1670 откривена је била
и звезда Алго·л (beta Persei) као променљ11Фва, а 1782 утвр
дило се, да је ко• д ње про· мена ојаја периодична..

f .6

Goodric'ke

је дао објашњење о•ве појаве: beta Persei је двојна

Р8

звезда,

чију путању види·мо из профила. Једна ко-мпонента. је мра.чна
rи ка-д се она на·ђе и:змеђу нас и сјајне

компоненте,

дво•јна

звезда нам шаље мање светлости. Кад се мрачна звезда на
.!)

лази поред сјаrјне, онда добијамо максимум светлости, а кад

01..

·се мрачна компонента на-лази rи·за сјајне онда од звезде до

бијамо нешто мање светло·сти, ш•то значи, да мрачна ко-мпо

Дијаграм

нента· није са.свим тамна. Овакве д.војне звезде зо.ву се још
и

екл1ипсне

о

ео

промене

~

о

so

сјаја звезде

6о

о

beta Persei.

звезда налази између нас и слабије звезде. Са слике се види·

зве·зде.

Из физике знаrмо· да се ја.чЈИЈНа неко·г

светлосног

извора

да, и ван помра·чења., величина звезде није константна. Узрок

може мери•Т · И. Апарат којим то мерење врши·мо зо·ве се фо

томе је бл1иrзина компонената, које производе Једна на другу·

И фотоме-

појаве сличне пЛими и осеци, тако да оне добија1ју елипсои

трија је нашла широ·ку примену у Астрономији. По-стоји низ

далан облик. Према то·ме део видљиве површине сјајне зве

то•метар, а наука мерења све·тло·сти фотометрија..

фотометара који се употребљавају у Астрономиrји и њи·хо·в се

зде мења се стално у то•ку обилажења. Ова

број ста.лно увећа.ва.

требне податке за израчунавање свих елеменаrта путања обе-·

Фо·тометриrја и спе.ктроскопија

су две

гране у Астрономији , на којима се данас највише раrди_ и оне
су дале, веЋ до сада•, огро·мне резултате.
на звезде нема ни•какве везе са њеном стварном вел.ичино·м.

Најсјајни~е звезде су звезде прве величине, звезде ко•је се
на.ла.зе на

граници

вида

нормално•г о·ка

Остале в·идљиве звезде су

шесте

велич•ине.

распоређене по својој

сјаiности

<>Д прве до шесте вели· чине. После

су

ју компонената.

Број фо·тометриских двојних

Величином звезде називамо њену сјајност, т. ј. величи

О•ТКDИвања

дvобина ова

крива даје по

звезда ни•је тако

велики::

1934 го·д:ине објављен је једа:н каталог који са,држи 703 звез
де, али се њихов број ста.лно увећава.

Из свега што је до сада речено И1злази, да и•змеђу визу
елних,

спектроскопски·х

и

фо·тометриских

двојних

звезда

не ·

постоји једна одређена граница. ьило је · веЋ неколико звезда•
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које су откривене и као визуелне и као спектроскопске. Исто

не. Из свега ово•г мо·жемо са извесном сигурношћу рећи·, да

тако, откривене су неке звезде као спектроскопске и као фо

на 2 до З просте зве·зде долази

тометриске. Спектро· скопске двојне звезде су исто што и ви

ка.ко важи за све звезде у Васиони.

зуелне само су код њих компоненте близу једна до друге, а

дво ј на, и да тај однос сва

1

Постанак двојних звезда. Велики број дво·јних звезда до

фотометриске су исто што и спектроскопске чије путање ВIИ

казује да

димо у профилу.

два питања: "Како постају двојне звезде?" Зашто све звезде

Вишеструке звезде. Ако су у једној
више

од

две

звезде

онда

имамо

заједници

вишеструку

повезане .

звезду:

више

струке звезде има.ју З, 4 па и 6 компонената. Обично се д,е
шава, да су ко•мпоненте једне визуелне двојне звезде , свака

за себе двојна звезда-. Звезда

Северњача је

четворострука

звезда, а Кастор шестострука. Од прилике 10°/о дво•јНIИ' >I звез ·
да

су

в1~шеструке.

оне нису производ случајности

и

за то се намећу

нису двојне?".
Постоје у гла.вно·м две хипо·тезе о постанку двојних зве
зда :

хипотеза

де~ења

друга објашњавају

на

и

хипоТ'еза

врло

заробљавања.. И

примамљив

на.чин

једна

многе

и

чиње

нице код двојних звезда, али и једна 1И друга наилазе на из
весне тешкоће.

Хипотеза дељења. је, изгледа, прихваћена од већег бро
ја научника, али је још далеко од победе над својом супар

Број двојних звезда. Раније се мислило да је двојна звез

н и цом.

Ова хипотеза почива

на математичким радовима.

Н.

да једна реткост Ваоионе. Данас то није више случ ај . Увиде

Poincare-.a и G. Н . Darwin-a. По њој, једна маса која има

ло се, да је број двојних звезда растао са напретком оптич

облик лопте, Ј<ад се

КЈ~-tх инструмената. Многе звезде за

qблик лопте спљошт'ене на

ко,је се

веровало

да су

просте биле су у ствари двојне. Чувени специјалист за двој
не звезде

Aitken

износи следеће о броју двојних звезда: На

северној хемисфери неба открИвено је 5400 ви'Зуелних двој

18

простих. За спектроскопске двојне звезде сјај

није од вепичине

5,5

проценат је много већи:

1

двојн а на З

прво

половима (ротациони елипсоид),

за11им обмк елипсоида са три осови~не (Ја,кобијев елипсоид) и

на . ПОСf1.~rку добија крушкаст облик од
f

кога се прел'ази на

•

. де.~~ње Звезде у · две кЬмпонент~.

Поенкаре је верова·о да је крущкаст облик масе стаби~

них звезда сјајнијих од девете величине, што ће рећи, једна
двојна на

окреће све брже и брже добија

: лан, али је доцније доказсiно. суl)ротно. Ако маса добије кру.:
шкаст облик, после њеr'~ може да на.ступи све: општи ката-

.

до 4 просте. Број двојних звездџ је у ствари . много већи . Ви

t' кtј!ИЗам,

зуелне двојне звезде, које су до сада откривене као та.кве,

1 дела. Ма тематика нам не дозвољава, да . м_а . щ~а са сигурно

могу се сматра,ти као први суседи нашег Сунца. А то значи

: шћу закључимо·. У случају ро":ационо·г .~·л~псоида проблем је

да би · њихов бро• ј био много већи, кад би поседовали мо·ћ 

.· м~ого простији и овде се са сигурношћу 7. до·лази· до под,еле
м~се. Према овоме, могло би с~ претГ'!сктавити, да 1И елипсоид

није инструменте.

Знамо да је спектроскоп . у стању да

по

експлозиЈа

целе

звезде

или

и

прос,та

по· дела

на

два

каже да ли је нека звезда двојна или не, без обзира на њену

чије су осовине различитих дужина,: долази до просте поде

удаљеност. Потребно је да она буде

л.~ ...звезде на дв~ компоненте које продужују да круже једна

дала спектар. Зато је и проценат

довољно сјајна да. би

спектроскопских

двојних

звезда много већи. Астрономи су дакле, у немогућност· и да
открију све двојне звезде у Ва.сиони !И', свакако, да то неће

око друге и у исто време
Двојне звезде

чије су

удаљавајућ1и се

. блисt<Их· двојних звезда. Ову чињеницу потврђују и опсерва

никада моћи да ураде. Па и поред тога можемо наслутити

ције: двојне звезде, чије су компоненте

њихов тачан број. Детаљном студијом једне групе звезда до

већином спектралној класи В , а звезде

лазимо до сазна.ња, да је број дво>јних звезда

као

него што смо очекивали. Од

1,О

седам су двојне; од

15

12

мно·го већи

звезда сјајнијих од величине

звезда из сазвежђа Великог мед

веда 9 су двојне; у са• звежђу Бика половина звезда су двој-

једна од друге.

компоненте удаљен11је старије су од

младе

шеструких

звезде.
звезд а:

Ова хипо•теза
после

прве

блиске,

објашњава

поделе

припадају

класе В сматрају се

може

и
да

постанак
наступи

ви
дру

га, трећа ... подела.

Хи1Потеза заробљавања исто тако

,ie

привлачна.. Она обја- ·

11.)
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шњава многе чињенице. Ову је ХIИ'Потезу дао Ј. Stoney 1867,

али њу је нарочито бранио Ј. Ј. See. Знамо да звезде имају

сопствена кретања. Једна звезда у свом кретању приближи
се некој другој, која је својом привлачном силом зароби и
присли да се око ње о·креће. По·требно је да., пре заробља~

вања, звезда, која ће бити заробљена , наиђе на какав отпор
или се судар11 са каквом материјо· М која прати другу звезду,
што ће умањити релативну брзину. По овој хlнпотези двојне

звезде су у почетку на

великој

раздаљини

а

доцније пута

Прелиставајући овај часопис или неку nопуларну астрономију и ви
сте се сигур.:\о дивили снимцима неб.з. И свакако сте читали да и сам ин
струмент којим се та снимања врше, астрограф, па и само снимање з11·
служују нашу nуну nажњу: Објектив астрографа треба да има мало већи
nречник, његова жижна даљина не би требало да буде више но nет nута
већа од тога nречника, што конструктору
сочива
nостављз
знатне

nроблеме. Све·rлост звезде исувише је слаба да би се снимци могли до
бити ОСВетљавајући ПЛОЧу ОНаКО кратко време као ШТО ТО ЧИНИМО СННМа
јући,
мена

по дану, nредмете
а

то

може

да

на Земљи. Плочу треба ексnонирати дуже вре

значи

и

десетак

часова

-

и

за

то

време

nратит~о<

ња се смањује постепено, што би знё:чило да су се спектро

скопске дво.јне звезде формиране врло давно. Ово је обр
нуто о•д оног, што се рекло у прошло·ј хипо•тези.

Др. Вој. Ј. Грујнt;, проф.

Сл.

1. Сазвежђе Aпd•romeda, снимљено 24 јула 1939 у О h 30 m

(ексnронирано 1О м). Објектив 1 :4.5. На рубу снимка су озн:~чене а,

And·romedae. Al је Algol. 34 је
сазеежђу

Perseus

(nречника

отворено

30', са 40

јато

звезда

М 34

=

NGC

између

8иу

1039

у

9m . и 13m).

m је велика сnирална маглина у сазвежђу Andromeda.

Сл. 2. Сазвежђе Or.ion, снимљена· 26 фебр. 1940 у 19 h 15 m (ексnонира
но 20 m). Објектив 1 :2.
и
су Betelgeuse и Rige•l, m је велика магли-

на у Or·ion-y. У доњем левом углу S1inius (S) . А и

В су два отворена

звездана јата у сазвежђу Monoceros и то NGC 2244 (nречн~~ка 15', са 15
звезда
између
8m и 11 m) и NGC 2244 (nречника 20', са 20 звезда
између 8m и 11 m).
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звезду да би светлост падала увек на исту тачку на плочи. Да би се ово
постигло потребна је парал .зктичка монтажа инструмента , и часовн и ме··
хани за м к оји ће покретати инсрумен т . Но, макол и ко да је та механичка
и зрада

прецизно

изведен•з

она ће

имати

мале грешке,

које

ће у ч инити

д а зв е здана светлост н е п ада увек ' у и ст у тачку плоче. Дакле , потребан
је још и посматрач који помоћу дурбина монтир .зног. паралелно са астр<;>
г рафом прати звезду, и ypeijaj за т . зв. д~о<ференциЈално померањ~, КОЈ И

м у омогућава да звезду врати на право место, ако отуда " побегне .

Тако , у на ј грубљим потез и ма, настају снимци неба од којих понек и
доt; е до нас.

Да л и сте , после овог•з , с а скромн и м претензијама

(и, р~лативно ,

јсш

скромн и ј и м срествима) аматера или приЈатеља аст.рономије , пом и 
сл и л и да себ и направ и те један астрограф? Сигурно да Је и вама, као и

м ног и ма

од

ст и ћи. И

да бис т е нам веровали , д •зјемо вам овде два аматерска снимка

не ба . ( сл .

нас,

то изгледало недостижно .

Па

и пак, и то· се може

до

1 и 2).

дн ост аеан и јевт и н

начин -

л роблем •Ј због којих

ово је и сто т ако важно решио мн оге
н ас је мно го од у стало ~А изградње астрографа.

Прво , п а ралактична м онтажа .

На ко ма д гвожђа облика слов а L причвршt.ена је, под углом од
45° (пр и бли жно географска шир и на Београда) једна педала од биц и кл а
{в . сл . 3). Уг ао је одређен об и чним уло ме ром. Педал а од б и ц и кла уз еТ3

ј е стога , што ј е то вероватно нај ј евтинија осовина са кугл и чн и м леж и ш
тем ( Ku gellager), а ово последње ј ој омогућује лако по к ретање. Нз
осовину п е дале причвршћена је кружна плоча , уолучена по ив и ци, са по 

лу г ом з а тег (н а сл и ци у горњем лево м углу), и , на ј зад, н .з плачу ј е п р и 
т в рt; е н з г лоб ( Kugelgeleпk) за фотографски апарат, те је т а к о из бе r нута
Ј1ек лин а ц и она

оса .

З ат им, кретање које треба да омогућ и .з стрографу да прати звезду.
Часовн и механиз .зм на слици десно н а ст убу инструмен та не
nокреће, сам тај астрограф . (Овде је узет електрични часовник, али се
м оже употребити и сваки други). То чини тег. Часовник има само да оси
гура да се то кретање врши конст а нтном брзино м, он да к ле код овог
а строгр а фа има ону функцију коју код ч асовника има клатно. Којо м t.e
се брзином то кретање извршити зависи пошто је брзина окретањз
осовине часовника константна од преноса. Око минутне осов и не ча 
-совника об м отан · је конац чији се кр ај везује, преко олука на кружној
плочи, за полугу тега. Ако је ' пренос 1 :24, тој ест ако је пречник уолуче
ног дела плоче 24 пута већи од пречника минутне осе, онда ће за један

Сл. 4. Алдебаран, Хијаде и Плејаде , сним љ ена 17 окт. 1939 у 22 h (ек
спониране 13 m). Објектив 1 :2.9: У десном углу величина оригиналног
снимка .

Сл . З. Аматерски астрограф А . Бертота .

Како су добиј•ени ти лепи снимци? Њих је направио један ~д нај
вреднијих наших аматера, г. А . Бертото, помоћу астрографа кога Је с?м
,амислио и конструисао. При томе је А . Бертото на веома духовит , Је-

Г' ун окрет кружне плоче бити потребно
минутне осе , дакле управо 24 часа.
је потребно. Наш инструмент може да
н еба . ДиференцИјалног померања нема .
та ч но , поправићемо пренос на тај начин

24 пута више времена но за окрет
Тако смо постигли оно што нам

прати привидно дневно кретање
Ако
праћење
није
довољно
што ћемо око минутне осе омо-
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тати

мало

хартије,

или

Ћемо

испод

конца,

на

оном месту

где

он

te vel,iku studen u Evropi . U dru9oj polovin·i februar-a Ьilo је potresa
u Turskoj , AIЬan•ij•i, te u Bu9arskoj.
Priv. postaja za kozm'i cku Nziku
Centr. Sekcija br. 1 u Za9rebu.

доди

рује плачу, подметнути мuли замотуљак хартије.
И,

најзад, сам поступак снимања.

Треба изабрат и место са кога се види што је могуЋе веЋи део не
ба , а с~ .з како поларна звезда . Инструмент не треба да буде изложен ја
ком

директном

осветљењу .

На томе

месту треба

направити

масиван

·'

ка

мени или зидани стуб чија ће горња површина бити хоризонталнiЈ (што
Ће се утврдити помоЋу либеле) . На ту основу се поставља инструмент, и

1

п рво се оријентира приближно, по поларној звезди . Тачније оријентира 
ње инструмента врши се потом на следеЋи начин. Наместо апарата при
чврсти се мањи дурбин са кончаницом. На пресек кончаница доведе
се
нека сјајнија звезда и чс.совни механизам се пусти у рад . (Да би се кон 

•оо \~

чан и це виделе ставља се пред објектив , под углом од око 45°, уска тра
КiЗ хартије која се, када је то потребно , осветљава са стране) . Звезда се
прати у току од једног часа

и за то

време се повремено посматра, те се

према отступању звезде од пресека кончаница врши попр .звка положаја
инструмента. Када је то извршено , и ако отступања нису била исувише
велика, инструменат ј·е спреман за рад. Тачније оријентирање инструмен
та не мора се вршити пре сваког снимања , ако се положај инструмента
забележи на хоризонталној
површини зиданог стуба. Ако сада
уместо
дурбина опет причврстимо фотографски ап.зрат, наш астрограф Ће ени

••

мати с ~м . без нашег надзора.

Само неколико речи о оптици код таквих астрографа. У обзир до
лазе дакако на прво место апарати великог отвора (А. Бертото иде до
1 :4.5) . Такви апар .зти имају малу жижну даљину (на пр. апарат на слици

sr. 2

Sl. 1

1 :2.9, f~4 cm), те дају мале слике: 1° на небу одговара само 2/ 3 mm на

оригиналном снимку . То је, међутим, насупрот ономе. што би се очеки
вало, врло згодно. С једне стране, на снимку се добиЈа врло велики део
неба , а, с друге , отступања звезде која су изазвана неизбежним гЈ;>ешка 
ма п •здају сва (практично) у тачку. Снимци се накнадно увеличаваЈу око
три пута. При томе не само да се оштрина ~ач.ува, него и Р?злика изме
ђу

звезда

разних

привидних

величина

по_стаЈе ЈОШ

упадљивиЈа .

филмови

и

изазивачи.

.

На снимцима се виде још и звезде осме величине. Они даЈу, да
кле много више звезда него атласи неба за астрономе аматере.
И. Атанаснјевнt;

n·o небу

" Божанствени
Бика,

.

Што се тиче фотографског материЈала, у обзир долазе НаЈОСетљивији

ИЗГЛЕД НЕБА

Шетња

који

доцк .зн

U mjesecu janu.a ru 1940. blla је djeJa,tnost Su~ca )•a k_a ; J~al1 sm~
tri makSJima, i to: 7, 16 i 31. Min.imalna djelatnost рЈе9а b•Jia Је 1, 12 t
25, sa veИk•i m amplli•tud•a ma . Granulacjja ·i buk \li nje bi>le su osjekom slabe. Srednje mjesecne v ni·j ednosti:
f= 24,2; 9 = 7, 15; Г = 95,7; G = 2,68; В = 1,22. (GI . Sl. _1.).
Od eleme•Mamih nepo9od-a im-a •l·i smo pocetkom m1eseca mn-o stvo jakiih potresa u Turskpj i пezapamcenu studen u Ev~op•i. U to doba Ьile su na Suncu uz ostale i dvije 09romne рје9е, k·oJ.e su ko~ nas
u nekim mjest•ima zapazil>i ljud•i i prostim okom. Za makSJJ maln~ djela!r.o·st•i Sunca sred inom mjeseca bllo је •i dalj_e ~ot resa u _T_urskoJ , n.a Sl-'
cili}i, а i jedan katastrofaln•i potres . Pod kraJ mJe seca zb JtiJ su se potres i u Ch,il e-u, ltalilili i u Turskoj .
.
.
.
u mjesecu februa-ru 1940. Ьila је djelatnost РЈ~.9~ tak:ode Jaka! no
kr•ivu lja djelatnost.i vrlo је neprav iln a _(91. sl . 2.) .. NaJJacu djelatno-s t 'l ma lii sm o 9 , ј 21, а najslablju dne 26, d .a JtZa to9a djelatnost na9lo poraste.
Gra n u lacija blla је osjekom slaba, а buk t1inje slabe do· normalne. Srednje mjesecne v riJ edno-stli:
f= 22.7; 9 = 7,77; Г=1 00,4; G = 2,84; В = 1 ,56.
1 ovog mjeseca bllo је mnogo ele~e·n:tarn·i h n~pogoda : U prvoj
po lov ini mjeseca imali sm·o potre•s e u GrckoJ , TurskoJ , Svedskoj , lt ablj j,

и

непрестано

Медвед<'.

је

гледао

који се

и

на

Колима

ВлашиЋе
називље

и

и

на

који ,

окреЋуЋи се око своје осовине, на Ориона гледа, а сам се у Океану не

купа " .

т.зко

каже

нас

Хомер у Одисеј 'и

за

сазвежђе ·

чије су звезде људи свакако

(Ursa maj'or),

најпознатије

сазвежђе

на

северном

својим

сјајним

звездама ,

небу.

од

Великог

прве уочили и
Морамо

признати да код нас мало ко зна које друго сазвежђе
хваљујуЋи

SUNCEVA AKTIVNOST
lzvestaj g. Dr. S. Mohorcvicica za mesec januar ~ feb~uar_ 1940

Одисеј.....

залази,

којих

њих

са

осим

седам

медведа

које је и да ·
жаљењем

овог.

За

на ј сјајнијих

и

мају скоро исту привИдну величину , Велики медвед лако пада у очи , те
се

спомиње -веЋ

од најстаријих

времена;

њега навод~о~

Јов у своме делу

а и у Библији се спомиЊе ."
Пошто
време

и

никад

служио

О'рфеј

не

З •Злази ,

путницима,

у Аргонаутици,

а

што

и

нарочито

Хомер

примеЋује,

морепловцима ,

кад · хоЋе да · означи

предео

он

је

у

старо

као

путоказ .

Тако

на

далеком

ј•угу

каже: ... . " Ту где су последње · воде Великог медведа ", или на другом
месту: " Када се напредује ниже, насупрот Великом медведу " . Диодор
са Сицилије такође каже да је " западна Арабија испресецана пескови
тим равниЦама , огромним као Океаи и на којима се , као на мору, пут
ник може управљати само по с.ззвежђу Медведа " .
На
другом месту
опет пише к·ако се у околини Сабе- не може видети Велики медвед, што
морепловце

доводи у забуну; Диодор ово запажање истиче као наро
чито интересантно. Исти писац помиње, осим тог .з; неки стуб који -ј е по 
дигнут Оз·ирису и на коме, између осталог , стоји да је Озирис ;, обишао
целу Земљу, све до ненастањених
предела Индије и -области · нагнутих
nрема Медведу " . Кад •1 је Помпеј- напуштао Лесбос запитао је крманоша
на својој лађи на који начин распознаје поједине обале и које му срет

ство

пружа

одговори :
небу и

небо

" Ми

не

ради

мерења

пратимо

простора

оне звезде

који

које

нз мору · пре-ђе . Овај

споро

клизе

му

по звезданом

варају јадног , морнара. Не. Оса која не залази и која се · никад · не ·

rњура у таласе н · коју обасјава двоструки Арктос, ето, то · је -наш вођ " .
'Грци

су Великом

медведа називали

још и , ; Хелисом " . ·

Цицерон

1ј 8

119

каже:

" Око нашег пола окрећу се два медвед•з

ко ј >1

никад не

залазе :

једног а (Мали медвед) Грци називају
Циносур, другога Хелиса.
Он се
састоји од седам сјајних звезда које се виде целе ноћи у које м и нази
ва мо sep tem,t niones ... Њeгoвe звезде су сјајније и он се види раније , чим
падне н оћ ". Према грчкој митологији, Вел и ки и Мали медвед су бог и ње
Цер е р а

и

Прозерпина ,

од његовог оца
с:во м е

које

Сатурна

и

је Јупитер,

из

однеговале,

спеву, каже н ам Диодорр ,

захвалнос т и

поставио

слаже са

на

што

су

небо;

г .з

Сунце н Ме сец (за Беогр .:: д по с р. е в р. вр .)
СУНЦЕ

спас ле

Аратус с е

овим мишљењем.

ro

На пр а воуглом зодиаку из Дендераха, за који постој1и мишљ е ње
прест а вља сазвежђа ст а р и х Египћ .зна ,
иако је сам
м н ого
ка сни јег

к у.

Плутар х , опет,

К •Ј Же да код Ег и пћана Ве л ик и

м едвед пр е тст а вља

дУ"'

шу Тифона , бога мрака.
У сјајн и м звездама које образују правоугаоник Арабљани су ви
д ели мрт в.зчк и ко-вчег, а остале тр и б и ле су пратњ а. За Кинезе седа м
сја јних звезда образ у ју слику неког с у да са дршко м;

прем а томе на ко

ј у ст р ан у света_ ј·е окренута ова дршка , р а зликов а на су годишња доб а,
према једном податку којег и м амо из IV века пре Христа . Код К ин еза
се т акође З •1 ово сазвежђе

налази

(еп сн лон), М и зар (зета) и Бе к ет н аш (ета) , Сва су ова имена .зрабљанска
и потичу од речи које означују поједине делове медведовог тела . Све
наведене звезде изузев Дубхе имају скоро исте физичке особине,
сл и ч не Сириусу, како каже Јеанс , и крећу се у истом пр •1Вцу; ј едино

мију ,

али

сада

џин који се кроз бескрајни

на

се

овом

не

питању ,

можемо

које

је од

задржавати .

простор креће независно од

велике

важности

Најинтересантнија

за

од

астроно

звезда свакако је Мизар и Алкор, једна мала звезда (5 m ) у близини

снимке начинили су Bond и Warren d·e la Rue. Сvвише би нас далеко

одвело н .збрајање других двојних и променљивих з~езда у Великом мед ·
r.еду . Поменућемо само једну , R Ursae m·ajo-ris. која jle у максимуму
5 m, 9, а у минимуму 13 m, 1, са периодом од 301 дан. Hamma rion ка -
за

њу

да

приликом

Ост-аје нам
них спиралних
(N . G . С. 3031) и
то као велику и
медином

минимума

изледа

као

нека

м~глина.

још да се осврнемо на неколико само од многоброј
маглин .з у Великом медведу . Најпознатије су М 81
М 101 (N. G . С. 5457).
Прву је већ Herschel описивао, и
сјајну, а лорд Ro,ss је упоређиваше са великом Андро

маглином.

На

фотографијама се

веома

лепо

може

видети

њена спирална структура и врло сј, ајно језгро елипсастог облика. Ова
маглина удаљена је од нас 3,000.000 светлосних година, радиална брзи
на јој је негативна : - 30 km/ sec; њен привидни сјај је 8 m. З. У њеној
близини налази се и једна мања (9m,O) маглина М 82 (N. G . С 3034),
која је дугуљас.тог облик.з, са nише сјајних и тамнијих места. На ов у ДО·
ста личи и маглина Н. У. 46 у истом сазвежђу. Док је маглина М 81 ко
со нагнута према нама, .зли се спирале ипак јасно · виде, маглину М 101
видимо тачно одозго , ако се тако може рећи. Код ове маглине, чија је
удаљеност од Сунца 1,500.000 светлосних
мало,

али веома

сј ајно ,

док су

гране

година,

спирале

језгро

веома

је

ср11змерно

разгранате

и

про

с,тиру се д •з леко од средишта . Многобројне светлосне кондензације · на
гранама спирале карактеристичне су за овv маглину. Њена привидна ве...... .. u.- :~
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4 02 19 24
4 11 19 16

f

,.

-~-

ro

...-

~т ј ~~
1

'

1

т

m

h

ro

h

h

111

1

U

>.

15 ~32~/~3~7~~2~2~9~+~3~,7~.--0~5~7~1~5~2~5~~24~,9
1
11
15 22 1 36
2 33 + 5,3 11 04 22 49
5,5
21
15 05 ,, 34
2 16 + 6,3 20 08
6 19
15,5
__3_1"""--_4_2_2_._-=19~0::...
6 .!-..:1-=4 44 1 33
2 о8 + 6,3
о 58
16 03
25,5
Планете

1 (у 1h ср. евр. в р.)

+

200 km /sec.

В ен ера

Марс

а - ~ -0-

"

-~

h о 111

о

а
h'

'

10.8/ + 19 47.ј
51.2/ + 18 19/
47.0 1 + 17 47 1
58.0 +17 58 /

11 6
11 1' 5
21 5
31 / 5

Јупитер

д

1

,а
h

'111 1

8 3.3 / +21
8 29.8 / +20
8 55.8 1 + 18
9 21.31 +16

-38 2
12 1 2
33 2
41 .2

11 1

о

Са тур н

о

а
h

29.41 +- 13-33 1 2
35.9 + 14 2 2
41.6 1 + 14 27 1 2
46.4 + 14 47 2

1

П1

1

41.4-/
44.7 1
47.4 1
49.6/

+ 13
+ 13
+ 13
+13

17
30
41
48

поменутих

ње. _Њ·их две образуј1у. најпо-знатију двојну
звезду која се
види
голим
оком . Међутим кад се Ми зар посматра кроз , инструменат, Алкор се ви
ди далеко од њега а поред сјајног Мизара види се једна мала звездi't
која са њим образује двојни систем. Мизар је прва двојна звезда откри
вена у телескопу , и то од стране RlicoioH-a. а прве њене фотографске

же

g@

(se ptemt ri ones, о т ·

куда и н а зив за север), галски " вепар " и тд ...
Пређ и мо сад •1 на појед и не објекте у овом велико-м сазвежђу , пу 
но м з а нимљивости . Најсј'а јније звезде добиле су посебна и мена; то су :
Дубхе (алфаЈ , ' Мерак
(бета),
Фегда
(гама)·,
Мегр е з
(делта) , Ал и о т

осталих,

1·i
! ~ i ·i

~@

назив "к ола " , који је изгл е да н ајче

шћ и, п оред многих других : р им ски " сед •1 М волов а"

је Дубхе жути

h

.;

1

~ т ј hљ ~m ~m~

да
да тума , свакако из р и мског доба, у близини места на ко м е би требало
д а буд е Велик и м едвед налаз и се сазвежђе Бут. Бут је приказ а н сз во 
ловс к ом главом и пр и везан за једно дру г о сазвежђ е , Хипопо т а ма жен ·

ro

МЕСЕЦ

~

у

н. Ј.

Планете
'

11
М арс

В ен ера

м

"

-~

h

1
П1

1 1 11 32
11
10 34
21
9 51
31 f 9 24

1h
1 7
1 7
7
1 7

1

1

м

h
26 1 13
20
13
18 1 13
19 1 12

1

1

тl h

m/

27 1
14!
1 1
47 1

7
7
7
7

1

м

ml

h

37 1
30
21 1
13 1

7
7
6
6

1

ml

53
20
46
12

1
1
1

М : в рем е г о р њег п р олаза кроз меридијан;

1:

п олу дневни лук.

МесеLЈеве мене:
М л а д месе ц :

Прва четврт:
П ун месе ц :
П оследња четврт:

.

С атурн

Јупитер

1

дана

5
12
19
27

~т

h П1
12 28
7 35
10 55 '
12 29

Ј,

1

h

П1

1

6 59
7 1 1
7 3
7 4 1

м

h

8
7
6
6

1
1
т / h П1
5 1
6 57
29 1 6 58
52 1 6 59
.15 1 7 о

120

12
за,ннмљнве појаве

Сунце н Месец (за Београ' д по ср. евр. вр.)
МЕСЕЦ

СУНЦЕ

"'
"'
:s:"'

"'"'

~

~

:s:"'

m h

h

m

1 1 4 2З 1 19 4
11 1 4 З5 1 18 51
21 1 4 46 1 18 З5
З1
45811817
Планете

1 (у 1h

14 41 1
14 16
1З 49
1З 19 1

~ +
2 1 1+
1 52 1 +
1 46 1 +

зз r 2 8

З2
З1

1

зо

Марс

59,8 1 +
2З,ЗI +
54,71 +
З 1 ,6l +

Планете

h

16 55 1 26,5
7,1
З,2 1 20 1 1 8 6 1 17,1
0,4 11 2 45 1 16 58 1 27,1

6.2
5,2

1 51

1З З1

2З 29 1

Јуnитер

-аl_д_

115
11 6
21 ~ 6
З1 1 7

m

ср. евр. вр.)

Венера

о

h

m

'

h

18 1 1 9
18 зо
9
18 48110
18 З6 10

m

а. 1

° '

1

2З,8 1 + 16
48,81 +14
1 З,2 .1 +12
З7,ЗI + 9

Сатурн

зо 1 2
2612
1 ЗI 2
5З I 2

а

ml

h

о

'

h

1

ml

о

46,8 1 + 14 491 2 49,8 1 + 1 З
14 4 2 5l,З I + 1З
15 1З I 2 52,1 1 +1З
15 17 1 2 52,ЗI + 1З

50,5 ~ +
5З,О 1 +
54,ЗI +

од

'
49
5З

54
52

3-VЈЈ • М~ксимум променљиве Х Ophiuch1i; највећи сјај 6,4 m.
4-Vll Сунце у апогеју у 11 h.
10-VII Меркур у коњункцији са Марсом у 1 h на 4°,4 јужно.
14-VII Минимум Алгола у 21,3 h.
18- Vll Венера у застају у 14 h.
23- Vll Сунце улази у зн а к Лава у 22 h.
од 23 до 28-VII Метеорски рој Лирида; радијант између капа
делта Perse1
i; средњи број метеора на час: на
мањи 5, нај већм 15.
од 27 до 29-VII Метеорскм рој
Аквармда;
радмјант
код
делт
Aqua rili; средњм број метеора на час : најмањ
24, нај већм 30.
31 -VII Венера у коњункцмјм са Месецем у 22 h на 0,0 5 јужно .
3- VIII Ммнммум Алгола у 23,0 h.
7-VIII Јупмтер у квадратури са Сунцем у 2h.
7-Vlll С.пурн у квадратури са Сунцем у 3h.
од 9 до 11-VIII Метеорски рој Персеида; радиј2нт
ета Persei
средњи број метеора на час: највећи 40, најма
њи 20.
10-YIII Меркур у највећој западној елонгацији у 16 h на 18, 0 9.
21- Vlll Максимум дугопериодичне променљиве R Serpent,is; нај ве
ћи сјај 5,6 m.
21 до 23 Vlll Рој метеора са радијантом у сазвежђу Draco; средњ
број метеора: највећи 26, најмањи 5.
23-VIII Сунце ул .ззи у знак Девојке у 8h .
24- Vlll Минимум Ал гола у 0,7 h.
26- Vlll Минимум Алго-ла у 21 ,5 h.
27-VIII Сатурн у застају у 7 h.

11

Време у марту
Марс

Венера

»
t...

м

<t:"'

h

1
11 1
21
З1 1

1

1

ml h m

8 59 1 7 19 1
8 44 11 7 22
8 З6
7 2ЗI
8З4
722

м

h

1

m1 h

Сатурн

Јупитер

!-

----

u

м

1

h

111

12 2З 1 7 12
12 9 1 7 2
11 5З 1 6 5З 1
11 49 1 6 4З 1

~

1

ml

5 46
5 10 1
4 З4 1
з 56 1

М: време горњег пролаза кроз меридијан;
1: Полудневни лук.

1
h

m

7 4
7 5
7 6
7 7

1
м
1
h
1 h
5 49 1 7
7
5111
4 зз 1 7
7
з 54 1

m

(Издаје Ваздухопловно метеоролошко одељење у ЗемуИIУ)

М есе ц март је у првој

m
о
о
о
о

h

m

испод

је прилично велик свуда у у н утра шњости и износио просечно

оо

би<

1 З- 21

дана. Сла 5о г ноћног мраза било је чак и на целом нашем Приморју
где се температура сnуштала и до -5°. Велики број хладних да на
имао је свог утица ја и на сре дње месечне температуре, које су ов•
го дине биле ниже од температура истог месеца у nретходним годи
нама. Овакве ниске температуре су штетно ути ц але и на нащу по љо
nривре ду.

Друга по лови на месеца, била је при л ично тоnла, нарОЧ!'\ТО трећ <
декада,

Месечеве мене:

половини био при лично хладан, када јо

заnажен и јак мраз, нарочито у првој декади.
Бро ј хладнИх да на са минималном температуром

када

се

темnература

у

појед иним

крајевима

кретала

и

преке

25о, што се за nази ла у Мора1В'ској, Вардар окој и источном делу Дрин ·
-···-

е::,.. ... ..........

.... ,..

123-

122
КРЕТАЊЕ

МЕСТИМА

МЕТЕОРОЛОШКИХ

.,
"

;:;:!

10

1

"'
"~

:-.:

1

;:;:!

"' ~

1

(l)

:s:
:;::

:....

""

:::-

>.
::" :;:1
Е-<

"=i:

(l)

u -

о.

(l)

u

а..

"'
>.
. ...
... "'
:;;

"'

~

~~
о

u

~

1

о.

с::
~

<t:с:: (l)...

о

'-'

:;:
>.

....

У

МЕСЕЦУ

~

:s:

о.

"' ""
(l)

~со

1940 Г.

о
.....

о

:Т

"'
"=

10

о

:;:

~

~

~

:s:

:s:
:;::

а
;,;;:

!'!;

:t:

~:;::

о
(l)

>.
"'"" ""...
"=
>< u

(l)

:t:

;:,::

:>:

(l)

:;::

u

~

:>:

u

"'""

о.

(l)

о;

':t:
u

Сарајево

е-

0>.

...;:;:!

u"' u"'

57.З

31. 1
49.6
57.1
59.3
86.7
61.2
25.8
50.1
49.0
54.1

9~

су

се

спуштале

и .~

на домаку

Скандинавије,

хладних

преко

57.З

57.1
50.5
78.4
58.2
З2.6

18.2
22.2
40.8
14.0
17.З

58.6
З3.4

10.8
79.1

ваздушних

Средње

Европе

у

пр•авцу Средоземног Мора. Тада смо имали прилично хладно време,
праhено доста јаким мразом и појавом снега, који ј е падао у местима

сусрета ових маса са топлим ваздухом. Када је тај топли ваздух- био
нотиснут из наших крајева даље према југу и истоку, онда је код
нас наступило разведравање. Снежни покривач који је још прекривао
з емљину површину омогуhавао· је развитак јаког ноhног мраза.

Све јача делатност циклона на Атланском
вији

онемогуhила је

вера,

веh

клони

са

ваздухом.

напротив

редован долазак
на

Бермудских
Појава

ових

европско

Острва

са

хладних

копно

почели

топлијим,

антициклона

изнад

Океану

и

Скандина

ваздушних маса

али

су

долазити

уЈедно

европског

и

копна

са

се

антици

влажниЈЮf
и

наших

предела изазв·ала је осетан пораст темпер,аrrуре и јако наоблачење са
кишом

местимично.

Општи

пораст температуре изнад континента

омогуhио је

се

из приложеног

1 марта: Преовлађивало је облачио и магловито време у целој
Краљевини.
2 марта: Осетно захлађење у це л ој земљи. Ве д ро средином д р
жаве и. у северним крајевима ,
вима, гд е је падао и сн е г.

З марта: Преовлађивало

<t:

5

које

:;;:

-&::<
u

:;:

појавом влажног и топлијег ваздуха са океан а .
Кретање временских прилика по данима види

Гiрегледа:

:>:

:I:

1

~

11

"'...

;:;:!

~

1 З.2 / 16.2 , 27 l- 12.4 / 8/ - 1 151 91 51 181 -1 1З 21
1 4. З/!19.5 26 /-11.4 1 З I 1 1 З I 10 з 1 14 21 12 21
З / Марибор
1 2.8 /18.7/*) /- 14.9 9/ З / 71 9,, 7/ 21 1 1 ~ 15 11
4 Бања Лука
1З 11
1 4.8 22.6/26 - 12.3 з 4/ 81 12 9/ 16 1 2.7123.9 261-21.9 /101 11 81
81 231 3/ 91 1/
51
6~ Калиновик
l-0.5 / 14.8t26 / -15.З I З / 1 12 7/ 6 24 9/ 12 / 11
7 Тузла
1 З . 9 1 24.8 261-12.61 31 41 101 8/ 61• 161 51 141 11
8 Мостар
1 8.9122.3 26 /- 5.011О 11 1 З I 51 2 61, -1 -1- 1
9 Краљево
1 З.91 26.71[27/-19.6/ 10 / 1/ 11 / 81 101, 201 2/ 61- 1
10 Рума
1 З . О/21 .0 26/-10.81 З l 11 141 101 2 21 ~ 41 1З -1
11 Нови Сад
1 З.7 I 22.0 / 28I- 10.0 I 71 21 11 1 81 611 191 4112-/
12 Осек
1 З.6 1 20.3 / 26 /- 9.41 З 2 15 9 2 17 4 14 -1
1З / Сента
1 2.5ј 18.Щ26 /- 11.3 / З 21 14/ Щ 51 17 51 14-l
14/ В. Градиште 1 2.9 /21.3 /27/-15.9 / 9/ 1 14/ 9/ 8/ 18/ 4 ~ 14 11
Щ Београд
1 4.2 /21.2126 /- 8.0/ 81 2/ 12/ 91 81 15/ 3/ -1 1/
16/ Крагујевац
1 4.4 /26.027 /-11.4 /10 / - / 17 / 91 11 / 131 5/ 6/ 11
17/ Ниш
1 З.8 l 25.01t27 I-11.9 I 10 I 11 161 71 91 19·1 5/,~ 14 / 11
18/ Зајечар
1 4.3126.0 271-14.4110/ 7/ 11 1 З ' 31 201 21 1ЗI- I
19/ К. Митровица 1 2.9123.21271- 13.51 З / 31 16 / 4 3/ 21 5/, 18/- 1
20 / Пеh
1 2.8 /23.0 /28 /- 14.5/ 3/ 2/ 12/ 7 ~ З/ 16/ 4/ 19 /- 1
21 / Скопље
1 5. 3, 25.0 /~71- 7.8/ 31 31 81 1 5/ 14/ - /1 З /-1
22 / Демир Капија / 6.'1 24.0/291- 8.5110~ - 51111 3 ~ 3/ 13/ - 1 51-1
2З ~ Битољ
1 3.5/23.7/27 /-15.1/ 3 З 9 8/ 7/ 191 5/1 16 ~-1
24 / Р аб
-1 -6.9/15.7127/- 5.01- 71 3/ 18/ 1Щ - 1 4/ -1 - - 1
25/ Сплит
1 8.8118.31:2 81- 2.6/ 8/ 5/ 8/ 10/ 1/ 5 / - 1 -1-1
26/ Херцегнови
1 10.1123.2 26/- 1.4/ 7/ 4/ 121 13 ~ 11 4/ -1 -1-1
*) 26 и 27

маса,

liено јаким захлађењем, кишом и снегом . Међутим крајем месеца ови
у пади су били у велико спречени доласком нове простране депресије:

",;,

_...._
о

1/ Љубљана
2/ Загреб

цело Балканско Пол уострво налазило

хладног ваздуха из северних предеЈiа постајало је све ређе , али је·
гюнекад било и доста јако, као например 15 марта, када је било пра

ПОЈЕДИНИМ

МАРТУ.

Број дана

G

1i
1 :>:

,...
u
(l)

СТАНИЦА
(место)

1

1

t:i

о.

У

Температур_~ _

'

..0

ЕЛЕМЕНАТА

НАШЕ КРАЉЕВИНЕ

пр о 

ширење делатности циклона на средње географске ширине. Упадање

а

об л ачио у

је

ведро

са

источним

и јужним краје-

доста јаким

мразом

у це -

лој земљи.

4 марта: Пре о вл а ђивале је облачио и хладно вр е ме у целој зем
ЈI-и. Снег ј е падао у Подунав љ у.
мар11а :

5
весним

Преовлађи.вало

порастом

је

облачио

у

целој

Краљевини

са

из- 

температ у ре.

6 марта: Преовлађивало је облачно са извесним захлађењем у
целој

Краљевини.

Снега

је

било

у

целој

земљи,

ча к

и

на Приморју.

7 марта: Облачно са снегом у це .пој земљи с е ~1 северозападноr ·
де л а.

8 марта: Облачио и хладно
9- 10 марта: Преовлађивало

време са снегом у целој земљи .
је облачио и хладно време у целој;

земљи .

11 - 13
растом

марта: Преовлађивало

је облачио време

са

извесним

по

температуре.

14 марта: ПреовлађиваЈ!О је облачно и доста топ Јю време у це.
15 марта: Осетно захлађење са кишом и снегом на веhој север-

;lОј Краљевини. Кише је било у јужним крајевима.

ној половини. Облачио и доста топ Јю време у јужним крајевима.
16- 18 марта: Ведро време у це Јюј Краљевини. Температура
осетно

је ·

опала.

19 марта: Наоблачило се у целој Краљевини. Само у јужним
крајевима било је веhих ведрина. Киша је падала на северозападном
делу.

20

марта: Облачио у целој Краљевини. Кише и снега било је на ·

источној половини и у северним крајевима.

21 марта: Преовлађивало је облачио са извесним порастом тем
пературе.

22 марта: Преовлађивало је облачио и магловито време у цеди)
Краљевини са i<Ишом у Моравској бановини.
23-24 марта: Преовлађивало је облачно у цедОЈ Краљевини с&
извесним

порастом температуре.

Кише је

било

местимично.

марта: Преовлађивало је ведро и доста топло време, само у
приморским крајевима владала је доста · јака облачност. Јутарње магде·
било је на источној половини.
26 марта: Облачио време са осетним порастом температуре. Ки
ше је било на крајњем северозападу. Умерена кошава у Подунављу.
27 марта: Облачио и . бурно време у целој Краљевини. Кише је
б ид о на западној половини . Температура је осетно порасла.
28 марта: Преов лађивало је облачио и доста тошю време.
29 марта: Осетно захдађење на веhој северној половини праhе
но кишом и снегом. Делимично облачио и топло време у јужним кра
јевима.
30 марта: Доста хлад но време. Разведри Ј/О се у север н им кра
јевима. Преовлађивало је облачио средином државе и у јужним кра

25

јевима. где се поред кише јављао и снег.
31 марта: Преовлађивало је ведро и доста хладно време у целоi
Краљевини.

1~
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КРЕТАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПОЈ:=ДИНИМ
МЕСТИМА НАШЕ КРА'ЉЕВИНЕ У МЕСЕЦУ АПРИЛУ 1940 Г.

Време у anpиny

Температур<r

ti

( Изд а је Ваздух оплов но м е тео р олошно о д е љ е ње у Земуну)

~

предела у наш у државу. Ови су

изливи

би л и

понека д

врло јаки, тш<о да су доноси Јrи собом осетно захлађење праhено ки
шом и снегом

скоро у

свима

крајевима наше земље.

Из тог ра зл ога прва половина месеца априла

показала се као

.д оста променљива, а уједно и х.тrаднија од друге половине претходног

месеца . Температ у ра је опадала и до
з-а пажr ало

у

планинским

8°

испод нуле, што се нарочито

пределимtа.

Сусрет хладног ваздуха из Средње Европе са долазеhим топлим
ваздухом са Средоземног Мора, вршио се често п у та изнад Балкан
-ског Полуострва !fЛИ у непосредној близини наше Краљевине, што ie
имало јаког утицаја на временске прилике код нас, које су услед тогз
·б иле веома променљиве, са осетним колебањем температуре. Због
т ога смо у првој половини месе ц а имали нарочито велики број дана
са

кишом

и

снегом .

Постепено попуштање ваздушног притиска у Западној и Cpeд
Европи онемогуhило је даљи долазак хладног ваздуха из Средње
у Јужну Европу. На тај начин дошли смо под уплив сувљеr вазд уха

li•Oj

из Европске Р у сије, као и сувљег ваздуха из тропских предела се
верног дела Африке. Излив тропског и . суво г ваздуха на Балканско
Полуострво био је проузрокован дос т а 1аком ваздушном депресиЈом,
1<оја се тих д ана одржавала н>ад европским континентом.

Услед тога

је у нашим

крајевима дошло

до

извесне

стабилиза
време
време

није времен с ких прилика, те ј е владало углавном топло и суво
са доста ведрина . Ипак су ове временске прилике с времена на

· биле прекидане упадима нешто хладюrјег ваздуха из Средње Европе ,
или пак доласком топлог и в ;rажног ваздуха са Средоземног Мора,
који је изазивао појачање об Јrач ности а местимично и киш у .
С

обзиром

на

временске - при л ике,

су

r<o je

владале

у

дотичном

месецу може се углавном извести следеhи закључаr<: месец апри л te
б ио доста хладан у првој половини, а у другоЈ топао и доста сув.
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9.7/24.1 /23111. 1/26.4 24/3/ Марибор
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1 10.6128.5 24/5 Сарајево
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7/ Тузла
1 10.0 /27.8!.24 /8/ Мостар
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Щ Краљево
1 11.1 126.51201JOi Слав. Брод 1 11 .3129.0!241Щ Нови Сад
1 13.6127.0/25/12 / Осе к
1 11.4 /26.4 /24 /13~ Сента
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23 Битољ
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3.6/ 131
4.2 /13
2.81 21
3.7/ 31
8.1 / 2
2.7 / 21
2.11141
4.4 / 2
2.6ј 3/
1.71 21
1.5/ З
2.4 i 11
3.21 1/
O.GI 11
4.0/ 21
1.5[ 3/
2.01 11
2.41 :?\
2.4 / ;;
O. bl 16/
I .:J/16/
0.2/ 3/
З.З ј 121
4.21 11
5.2114

::;;
q
о

о.
....
.... "'

u"' u

"'

5.:З Ј 2/ 3/ 9/ 11 ~-~

9/ 3/ -1-1
3/ 10 / 8,/ 6/ 1/ 1/-1
11 91 11 1 1/ 71 2/. -~-1
51 121 17! 21 51 81 --1
4/ 11 / 131 5/ 6/ 5!-- 2/'
4/ 13 / 9 6/ 16 / -1 -1 3/
З l 13/ 13 2/ 6/ 4 ~ -~ 1/
41 131 13!, -1 -1 2/ --1
4 11 91 -1 71 41, -1-1
81 91 131, 2 71 31 -1-1
51 8110/ 2/ 2/ 311 -1-1
4 12 11 \ 21 11 з -1-1
7 12/ 12/ -1 7 -~, 1 ~-1
21 91 10!t -1 4/ 2 --1
41 7/ 10/ -1 1/ -1, -~-1
3/ 151 12!, -1 41 5 --1
61 14 / 10 / 1/ 41 6 ј, _ ,_,
61 11/ 91 -1 4/ 1/. --1
21 13 1 Щ 11 5/ 2 -~ 1 1
31 11 1 131 1 3/ 3 --1
41 10/ 1 Щ -1 1/ 7 -~-1
71 9/ 4/ -1 -1 3 - -1
21 171 14 / 21 21 61 11-1
61 61 61 - -1 -lr -1- 1
41 11 1 9/. -~-1 21 -~-1
4/ 8 17/ - -1 ~!1- - l

са кишом у цело ј Краљевини .
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Пораст ваздушног притиска над Средњом Европом, који је на1.:Тупио крајем претходног месеца, онемогуhио је делатност циклона
-из над континента . Услед тога је циклонска активност поново добила
свој изражај над Северном Европом и на Средоземном Мору.
Појачање делатности циклона на Ср~>доземном Мору и у непо 
средној близини наше земље изазва Јrо ј е чести излив хладног вазду
ха из северних
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Снега

У п л анинским пределима наше земље било је и олуја . Знатан
б рој олуја био је запажен у Врбаској , Моравској и Вард~рској бано

7 априла: Обл ачио и кишно време у ц ел ој Краљевини. Снега
б ило у северним крајевима, гд е је и температура оп ала .
8 априла: Ведро на Приморју . Облачио свуда у у нутрашњос1

вини. Овакве временске прилике у доба почетк·а вегетациЈе доне .л е су
велике штете појединим гранама наше пољопривреде .

је опала.

Релативно

мало талога

било

ie

у

појединим

местима

на

источно)

по

.лов ини.

Кретање
деног

временских

прилика

по

данима

види

се

из

нав е -

.

прегледа:

1-2

доле

априла:

Ведро

и доста

хладно време на западноЈ

половини

и у северним крајевима. Об л ачио са нешто снега на источНО! половини.
Q

~пnтzп~·

Пnannn ~k иnaпn

i P QPnnn

я~

RPkn 1

rPRPnHП I

пnлnнини_

са

кишом

и

снегом

у

северним

и

исто чни м

крајевима .

Т е мперат у r

9 априла: Хладно време. Ведро н а Приморј у, а претежно обла ·
но на осталом делу . Снега ј е било на североисто ч н ом и ј уж н ом дел
10 ап ри ла : Пост е п е но разведравање на северној по лов ин
Облачио са кишом у јужним крајевима .
11 - 12 априла: Облачио и кишно време у це лој Краљевини. Сю

127

126
25-27

апр ила: Прео влађивало је облачио и то пло време . Кише н

-олу ја б ило ј е местимично.

28-29 а при ла: Пр ео влађи вало је делим ичн о облачио са к иш ом
.м естим ично. У п лан инским пределима било ј е и олуја.
30 априла: П реовлађивало је обл ачио у целој Кра ЈьеВЈЈни . Киш е
је било местимиЧно .

Pifanja

odgovori

lzgradnia i ' nabavka astronomskih instrumenata. P?st·? smo u po·sljednje vrjjeme dobЉij ·vjse upjt.a о nabavdj aS<tronomsk:Jh JnS<trumen·a ta,
као · ј о nj'jhovo·j .j,zgradnjj, odgo-v orjcemo skupn.o:
1. Najjeft jn!jjj jnstrumentj : Tvrtka »Kosmos « Gesellschaft der Naturfreunde, Franckh'sche Verl•agshandlung, Stut.tgart-o, Pfjzerstrasse, prodaje neahr·omatsku ·lecu promje,ra 5 cm ,ј 1ОО cm foka,lne udaljenostli,
1е dv:jje manje lece (socj·va) za okular sa uputюm za R. М . 2,60. Dalekozor treba s.j, sam •jzgradj~j jz k-artona 'i\-j me·tala, о povecaV~a,tj се 40 put-a.
7а ozblljn'j'ja promatranja prod·aje .j.sta tvrtka ~odjПijгana шсаlа (ogledala) promjeгa 11 cm ј 110 cm fok•al:ne udaljenostj za R. М . 36.-. Reflektor treba s·j sva•k'o sam :jzgг.adtjфj, а gotoVIj oku.lar,i stoje svakj R. М. 9.50;
povecanj.e ·Od 55 do 120 puta. Ova !tVГtk·a jma SV'O'j cektotVП·j racun u na·soj dгzavj: LjuЬijana 20362 pod gornjjm njemackjm n-a slovom, te tako
-odpadajLJ neugod·nosN kod otp·reme novc.a u jnozemSttvo. lnace· moze
se za .jzgгadnju astГ'Onomskog d'alekozora upo· tгeblt,j po·lovj:na svako·g
s ј m е t г ,ј с k о g foto-objekt.iva, а z.a okul'a'г mtjkгюsk:opske okulare.
·sto ,jm.a objekt:jv vecu fokal·nu dalj:jnu, to се se doblt:j vece po-v eca:nje.
2. GotoVIj tjnstгume-nt: Ovdje је vec ·јzЬог vrlo veli.kj, te upo•z ora·vam na svoj Cl•anak: »Sto da posma otoг amo na nebu ·jtd«. (Saturn IV, 1938,
·osob,jto str. 201-202), gdje sam d·ao :ј upute za motгenje ј praktjck•j
rad. Gotove man·je гefraktoгe moze se po•rucjti od . prijje spomenute
tvrtke »Kosmos« za R. М . 240.-, а jst•o tako ,ј ahromatske objekt•ive,
· promjeгa 47 do 81 mm. te fokalne da·ljjne od 82,5 do 120 cm. Cj,jene
objekl'iva va• rjгaju izmedu R. М. 34.- ј 120. -. Tvrtka salje ро zelj'j. kata·tog ·i -o staNh sast.avnlih d:jjelova, te арагаt.а.
. ....
Konacno moHmo 6jtaoce »Satu-rna« da se samo u ozb·i•IJn:Ji)IJm stvaгjma i vazn!jm zgodama na nas оЬг.асајu, јег inace ne dosptjje·v·amo sva'kome zasebno odgovaratj,
Ргјv, postaja za kozmjcku ~j,ziku
Dг. S. Mohorovicic
·Cen•tu. Sekcija br. 1 u Zagerbu.

Vesfi
Pianetoid Amor (1221)
ponova' U tekuco•j opoz:je:jjj pl·ane•t o•i d је
posmatran. Ovaj је planetoti·d ponova o·t krjven 14 maгta 1940.
otkrjo god'jne 1932 Delporte, upгav Posma:tran је u U-ccle-u (Delporte),
пј• k •opseгvatonjje u Uccle-u. Usled Bud:jm
Pest,j, (Kuljn) ј takode u
velike ekscenHicnosN njegove pu- Beogгadu . Njegovj polozaj.j o·t stuta.nje ( r = 25, 0 8) tj zato st·O se П•је- ра1\1ј SU O•SetПO od jzгacunatih .

Uspesi jednog naseg clana. 'U nemacko j
astr-onomskoj
reVIj•J1i
d lje Sterne 1940 br. 4 str. 68- 69 g .
Dг. S. Moho,rovj(jc refer:jse о amatersk oj fotograNji. Sunca ј Meseca
~ о uspes'jma koje је u tom pogle·du pos!tigao Пt as revn,osn:j clan g .
Avantj
Berto to.
Оп је predlozjo
veoma jedпo s tava •n meottod ј sam
·ga p nimen!i•o sa n·ajlepsim uspehom.
'Skoro umetn.ik u glacan.ju ogleda·la •ОП је sebl пас1 јпјо ј pos.rebrjo
пekoljko parabo\ticпjh ogleda•la sa
-otvo~jma od 18 cm do 35 cm ј zjzn:jm daljjпam.a od 7 m do 43 m.
Sunceva -jlj Meseceva sliika proj<jt:jra
se
па
fotogгafskj
apa.rat
13 Х 18 cm, kooj:j mesto objektjva jzatva•raca:
ma jednostavnj sjstem
-jedna
Mmerъa plocjca
sa uzan:jm
zarez.om .
U reVIjj'j su objavljena •ј dva sntjml<a g. Berto•ta : Suпce od 11-XI-39
ј pun
mesec od 30-VII (VIj d;j Sa1um br. 3 str. 64 ј 65), snjmljeпj
ogledalom ~јzпе d•a lj'.i·ne od 7,5 m.

ј

Sc:turпov

osa

prsteпa

prsteп:

mala

j edпaka

је

prtjyjdпa
р~ј Ь\јzпо

prjv.jdпom precПijku planetjn.og kotur.a. Pгi-v.idn:i otvor prstena blce u
stalnom poгastu do godi1ne 1943.
Jupjter ј Satu rn se u drugoj polovjn,j god1jпe пa .laze u sazvezdu
O vn.a. Nj:jhovo medusobпo pг·jyjd
no o~tst·ojoanje krajem juna tj.z no-s ilo
је oko 3'', alj se stal,no smanjuje.
Sred,jnom avgusta, za vreme koпju·пkcjje jzпosjce samo 1, 0 25 ; za tj m се se
postepeпo povecavat.j
па .1 °,5 (pocetkom
septembra)
а
krajem godiп.e dosticj се vrednost
2°,5.
Jupjte-r do laz j u koпjunkc,jju sa
Sa·turnom tг. ј puta u razmaku od 59
qodjna. A\ii pojava v1jse uzastopnjh
k onju•nkoj j a u t'o ku jedne god: jпe
mnogo је reda . Poslednje takve
koпiuпkcjje Ьile su 1425 ј 1682
g.
Mjs\:j se ј to da »Betlehemska Zvezda« nj:je b:jla drugo no konjunkciia Saturna .ј Jupjtera s-l.icna ovogod'i!injoj .
f. d.

Ovogodisnje medusobne
kon- . Alfa Hercul:.s. Promjenljljvo-st
'i unkcije Jupitera i Saturna, Ju- sjaja ove crvene zv!jjezde O•tknj·o је
p•itter se nala-zoj,o u konjunkcjjoj sa prvj W. HERSCHEL 1795. god., te је
Suncem 11 aprio/a., а Saturn 24 .aprj- ona b:jl•a predmetom motfoГe,n,ja mno
la . Kada su se iza toga pojavlj\ij u g!ih ast. ro·пoma . Ova mјегепја obrajuta. ~пjem
sumraku on1j
su
b'i!tj djo је Н . van SCHEWICK u Astю
mnogo bliize jedan drugome
rюm. Nachr. 262, Nr. 6271 а zafi.m
ostace Ьlljrskj skoю deve·t mesecj , u Nг. 6411, 268. Tu је 'schewjck
'PocevS\j od avgusta ove pla.nete . obr.ad:j,o
mjerenja
Arge•landera,
.Се se vJjde·H па jst,ocnom nebu sve Plassmanna,
de Roy-a, Zvereva 1
r-anjje pre porno6j, Njojhovo prjvjd- svo.ja. Tako је dosao do rezultata,
:no kr-etanje се tada bltj. dt jгektno. da је Alfa Herculii5 nepraV'ilno
.Prva njjh.oVJa medusobna konjunk- promjen:ljФva
zv:jjezda,
ko:joj је
-с ј ја nastupjce 15 avgusta: Jupjter sjoaj nek•o vrjjeme
konstantan, da
-се se uvek nalazjtj severпo od Sa- se tjza toga
pгavrjlno
mtjjeпja
5·а
tшпа . Ovaj
dolaZij u zastoj 27/28 perjюd·om od 120 d, kako је to ј Ј .
a•vgusta а Jup:iter 4 sep.t·embra; о- STEBBINS
koпstato-vao.
Godj·n e
'Ье planete prelaze
zaifijrm u spor-o 1937, 1938 .ј 1939 proma,trao је ovu
retrogradno
kretanje,
n.o Jup.j:ter zvlijezdu poznaN njemacЮj prjva.tn.i
је brzi ,ј 11 /12 oktobra dolaz.j р о astronom i motrjtelj
promjenljMh
·drug.j pu't u konjunkcjju sa Satur- zV'jjezd•a С. KREBS. Njegova mjeгe
nom. Ttreceg novembra ove s•u р.\ • а - n.ja pokazuju, da је te t•г·ј godjne
леtе u ·opozicjjlj (jednakost longj- Alfa
HercuHs
praV'illno mjenjala
tuda) аИ n:jsu u konjunkc'jjti (jedna- svoj sjaj lizmedu 3,m 2 ј 3,m 8 sa
l<:ost rektascen.zjja) . Jupj1te•r dol1az.j penj,o,dom od 123 d . (:jsp. »Dj,e
:pon.ov.a u zast•o•j 31 decembra а Sa- Ste·rne << XIX, br. 9; 1939).
____ _, urп 1() jaпu~. Гi'l 1941 . Ni:ihnvn n riiD,...;:",t~.o- .... rn 107:7 ,.,,..r/,;n", ,...,..;:",,..
;_",
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gotovo lidenticnu kr1ivulju promjene sjaja sa onom od Krebsa , tek
је maksimum
sredi•nom
1938. g.
nesto silja!liji. Kolebanje sjaja Ьilo
је pravillno sa peniюdom od 121, d 3,
te
su
ampiHude
Ьile
najvece
koncem 1937. god., te s-ada post.aju sve manje. Radi toga mozemo
dati pravo Krebsu, kada tvrdi, da
је
Alfa
Herculis
polu-prav'ilna
promjen.I Jiva zv 1i•j ezda.
V nijednosti
nasih mjerenja objelodanicemo na
drugome mjestu.

Dr. S.

М.

Otkr:.ce novih belih patuljaka. -

lj·ivog SJaJa sa neoblcno dugackim
per·i odom promene. Ledeno doba
se poj.a.vljlivalo svak·i put kada se
Sunce nalazilo u n.ajvecem
sjaju,
а ne u najmanjem, ka•ko su ranije
neki pretpostavljali . Usled vliSe tem
perature Zemlj•i ne pov•rsine isparavanje okeana је tada Ьilo јасе, а
v eca i kolioin,a atmosferskih taloga. U polarnim zonama pada•le su
vece koliбine snega kojli se n·i je
mogao topiti ·i obrazov;ao· sve dе
Ыје slojeve leda koj i su se postepeno pomeralri ka jugu us•l ed priti ska nov,ij·ih gornjlih sllojeva.

Pomocu
velukog
teleskopa
Мас
Г. Jean Bosler, управник Астро
Donald-ove opservato-rije
u Yerномске опсерваторије у Марсељу и
kes-u astronom G. Р. Kuiper otkri·o
професор Универзитета ,
на
молбу
је tri
zvezde neoblcne
gusHne,
Југословенског
Астрономског
Дру
t ri »bela patuljka «, С!Је је osto- штва, одржао је 30. марта ове го
janje od Sunceva ~istema sra_~me_r _дине на Коларчевом народном уни 
no malo . Precnik jedne od t1h
верзитету предавање:
" Гравитација
(Wolf 1516) iznosi
jedva
deset i
и Земљина тежа " . Г . Др . Бранимир
deo Zemlj,ina precn1ika, а
jedan
Малеш, члан . Саветодавног
одбора
kubn1i pa.lac materije ove zvezde Астрономског
друштва, у
уводној
teza k је od 500 do 1000 tona. Do речи истакао је научни рад Г. Пре
sada zna se za 22 bela patuljka .
давача
и
захвалио
му
се
у
~:~ме

Uzrok ledenih doba. - Prema m·i- Друштва и слушалац.з, што је своје
sljenju engles.kog meteO• ГOioga S•iГ ш и роко знање и педагошке способ
George-a S•i mpson-a ledena
geo- ности ставио и у службу популари
loska doba emlje su posledlica pro- зације науке.
Пр е давање је било добро посе
mene jacin~ Su•ncevog sjaja,, i.er ро
autoru Sunce је Zvezda
promen- ћено.

Nekrolog
Marie
F.osler. -

Грујнt.,

Jeanne

рођена

Наш
уредник,
колега н
пријатељ Г. · Др . Војислав Грујић , из ·
губио је 29 маја ове го•дине за ув ек своју врлу супругу . Вест о њеној с м рти болно је одјекнула у срц и ма свих његових пријатеља ,
поз н а ника и поштов .злаца .
Губитак је
у т ол и ко т ежи , јер је двоје н е јаке
д е це остале без материнске неге и
љубав и.
И

•. с у речи утехе недовољне да

же тугу драгог нам пријатеља.
Као
кћи
познатог
и
уваженог
научника астронома Г . J.Bosler-a,
она је увек са симпатијама пратила
наш рад и давала потстрека за но
ве

наnоре .

Но ,
још

да

би

ударац

страшн ији ,

Француској ,

с а ми

погођени

ненадокнадивим

благошћу, својом

префињеном осе-

ћај ности и начи н ом оп х ођења вези-

су ствују

судбине

траги ч ни

њеној

онемогућили

гу б ит ком , јер ј е Г-ђа · Грујић б и ла
н е с а м о нежна супруг .з и добра м ати,
већ и личност
ко ј а је
сво ј о м

yблa

су

радној

родитељ и ма

последњ е м

био

догађаји

у

гр уди,
да

и спраћају

при
сво 

га

драгог чеда .
Уредништво " Сатурна " жел и да
и овим путем и зраз и свој е најискре

н иј е

саучешће

род и тељм .з :

тешко

Г-ђи

и

ожалошћени м

Господину

Во 

вала за себе св е оне, који су има-

sler-y, несрећном с у пругу Госп·оди ну Грујићу и деци. Н е Ј< •З је покој ни

ли

ци

ч а ст

да

је

позн а ју ,

Клишеа из рађ ује

Бран к о

схватамо
Р.

да

То д оро ви ћ,

вечит и

помен !

Краљев трг

----23-698.

9

телефон

NatvainiJe asfronomske konsfante
Astronoтska ~edinica: 14915 тiliona kт.

Svetlosna godшa: 63282 astr. jedinica = 9,461.1012 km. = 0,3068 parseka.
Par~ek: 3,260 svetlosnih godina = 206265 astr. jedinica.
Duzшa tropske godi ne: 365,24220 dana.
Duzina sidericne godine: 365,25636 dana.
Duzina meseca sinodickog: 29 dana 12 casova 44 тinuta
Duzina теsеса sidericnog: 27 dana 7 casova 43 тinuta ·
Zvez~ani dan је kraci od srednjeg Suncanog za З т 56 s
sr. vr.
Dan Iта 1440 тinuta . ili 86400 sekunada
NagiЬ ekliptike za 1940 g. = 230 26' 50';.
G ravi ~aciona konsta_nta = 6,670.10;;- 1 2 (u С. G. S. sisteтu).
Precn~k Sunca prav1 = 1391106 kт = 109 Zeтljinih precnika.
P recшk Sunca prividni srednji = 31 ' 59".
Precnik Meseca pravi = 3473,2 kт.
Precnik Meseca prividni srednji - 31 ' 5'.
Zeтljin poluprecnik ekvatorski ;;;6378,388 kт .
Zeтljin poluprecnik polarni = 6356,909 kт.
Zemljina таsа = 5,98.1027 gr.
Sunceva таsа = 333434 Zeтljinih таsа = 2.1оsз gr.
1 inch (engleski palac) = 2,539954 ст .
1 stopa = 12 palaca.
1 тilja, engl. Ш атеr. (Statute тile) = 1,60935 km.

)''''''''''''''''''''''~
~ Morv се добити компц~ти ~

S
.сатgрна" Ја 1936. 1937 1938 и 1939 r. S
S Сва четири к~мnnета за дин.
ј;
160.

ј!

ПоЈедини комnnети no дин. 50.

8!'

Чnановима дРУштва nродаЈемо no цени од
130 динара, а nоЈедине no 35 ди"ара,
57011

t

s
л

r

Обновите npeтnnary аа текуttу rодину.

S
S

Промену адресе Јавите нам на време.

11

~

ttовац се wаље на наw 'lек, рачун
К:»мnnети се wаљу без наnnате nоwтарине. 11

S

Иамирите раниЈе дуrовање. '

ј;

nродају са уобичаЈеним nоnустом.

jl

~

IP
~

Књижаоама даЈемо часоnис у комисиону

ј;

S
tj
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POST ARINA. PLACENA U GOTOVU.
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Београдска.

~пштиu[ка штеnиовипа

~..

У соnственој эrрадн у 6ранковој yn. бр. 1.
Телефонн: 26-722, 26-723, 21-313
ФИЛ .ИЈАПИ:
З ЕМ УН

БЕОГРАД

Краља Аnександра бр.

97

8

Прима ynore на wтедњу, nснаољно укамаt;у)е н нcnnat;y)e на
захтев ynaraчa

За улоге одговара Опwткна града

Београда

неограничено

н неопознв·о.

ИздаЈе касице за деч'Н)у Wтедњу
Есконтује менице н даје хипотекарне зајмове.
ПРИМА У ЗАЛОГУ :
хартије од вреднсх:тн, злато,

сребро и остале

драгоце

-ности, као н све друге ствари.

НАПЛАЂУЈЕ:
без нкаквнх троwкова

ра.чуне за утроwену

~

.

~·,..•

... ~~~':.~····~.:r..rt:"",.:~

~~

.... ~

-·-~

.

VIJA ZA дSTRO HOMIJU . M E TEOROlOGfJU.G EOFIZIKU 1GE I

&ЕО ГРАД

Краља Аnександра бр.

~

електрнчну

енергију, водоводне и остме опwтинске таксе.

•

Цена овоrа дво6роја је 12.- """ара

с

•

На предАоr Г11авноr просветноr савета Г. Министар просвете својим решењем Бр. 25650/36 препоручно је "Сатурн•
свим средњнм школаиа у зеи.љи.

Г. Мнннстар пољопривреде својим решењем Бр. 25834/36

т

А

р

н

•

Поnущна н струш ре1ија 3а апроиомнју, метеорDЈIОrију, rеофн3ИКЈ н rеодеsију

ГОД.

Vl

БЕОГРАД, ;ЈУН-;ЈУЛ

БРО;Ј

1940

•
6-7

претплатио је све библиотеке свог ресора н пољопривредних
школа на "Сатурнн.

•

'

~·······································································
Уређнвачки

'

одбор:

,.

Еnн Картан

-./

ен. СТЕВАН БОШКОВИЋ, Д-р УРБАН Т АЛИЈА,
Д-р СТЈЕПАН МОХОРОВИЧИЋ, ИВАН ТО МЕЦ

Уnora Француске у развоју
математике

Уредници:

Д-р ВОЈИСЛАВ ГРУ ЈИЋ, ФРАН ДОМИНКО, МИЛОРАД

v

ПРОТИЋ

Прва ~е половин' а XIX века у Француској О·дликује ·име

За Југословенско астрономско друштво власник и одговорни

нима

уредi;IИК

НЕНАД Ћ. ЈАНКОВИЋ

Ели Картан: Улога Франц•)IIСКе у развоју математике

N. Severinski: "Сrпа kaplja" * * * · Поводом стогодишњице смрти Вилхелма

81111111111111 11

-

n

тематичке физике. ПреЋи Ћу преко његових значајних радова

129
145

У Алгебри, да бих се
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нове пу

Fourier (1768 -- 1830) се може сматрати за оснивача Ма

-- -- -- -- -- 152
Н. Јанковиh: Владаоци заслужни за астрономију -- 154
158
Dr. И Talija: Istorijske zanimljivosti
159
Изглед неба
-- -- -- -164
Време у мају 11: јуну
-- -.
F. Dominko: Referat о polarnoj svetlosti od 24-Ill-1940 168
171
Pitanja i odgovori
173
Vesti -- -- -176
Knjige i casopisi
Олберса

по·казали

теве у Н'а,уци.

САДРЖАЈ:
1

Fourrer-a, Cauchy-a, Poncelet-a и Galois-a. Иако међу

собно до<:та ра·зличити генији, они су сви

6,()._._..,.~-~"-•0.lUТIA) liЯlllЊЯI.-.~J
.ЛU<~ИwН---~.::>t,_t;<i==---""Iii." _.

1:

за,устав1ио на

»Theorie mathematique

de la chaleur«, коју је објавио 1822,
бар од 1807. Тим делом Fourier је

отворио нову област ма 

а.ли о којој је ра, змИ!шљао

тематичкој анал:.1зи . "Ана·литичке је·дначине, каже он, које су

биле непознате старим геометрима., и које је

1·

ничаваЈу се само на све опште

1

Descartes

први

приме~ио на изучавање кривих лин1ија и површина, не огра

фено·мене . . .

Посматрано с

тога гледишта, Матема, тичка је ана·лиза исто· толико простра

на, као и са·ма~ Природа; он.:: одређује све могуЋе односе, мери

1'

време,

просторе, силе,

rе·мпературе. У изучавању

свих по

јава она следи исти пут и тумачи она,ко исто, као кад посве

дочује јединство и једноставност плана Васионе, ,и чини још
1

__....._
' -

очиглед~-:~ијим тај непроменљиви ред, који управља свим пpиDnni-IIAU

ГTD.:III""\_1.-.AJ..:!o 11

LJ..-..

___ е:__

~ ·--- - - - ··
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nарцијалних диференцијалних једначина,

иза•звала је небро

механици.

У Математ•ици он је стварно освештао еру тачно

јено много радова, намењених њеном nостављању на nотnуно

сти, не задовољивши се, као U.но је то чинио

ригурозну основу, уnотnуњавању и ра·звоју. Основни nроблем

тивањем

што га је требало решити, био је: да се сазна које се функ

смисла, тј. да су конвергентни; њем:у се дугује за опште пра

ције могу nрика.зати у виду Fourie-r-oвa реда. Већ у nриме

·вило, Шl'О га је много касније незави·сно нашао Ј . Hadamard,

рима самог Fouri e r-a било је довољно чудноватих, да би се

nутем

ко-д математичара јавила изненађење, слично изнена.ђењу му

љиве конвергентни, у

зичара

Оснивање теорије функција са комплексно• м или имагинар

коме

js

откри· вено,

да се.

nодесним

чистих звукова и њи·хови х различитих

комnоновањем

мул-nиnла

("хармони-

редова,

кога

се

а

да

може

ном nроменљивом,

се

гiретход·но

сазнати

XVIII

за

које

Euler, само испи

не увери

су

да

они

и•мају

вреднос-nи· промен

веку дуго изучавани, цели низови.

веЛIИIКО ~е Cauchy-eвo дело. Имагинарне

количине су више од три века биле скандал у Математици. На

њ•их су најпре наишли италијански алгебристи

XVI столећа, у

обрасцу који даје коренове једначине трећег . степена, и1 то у
парс:щоксалном случају, кад су сва решења стварна. Треба.ло
им се само прилагодити, па да се применом и свикавањем на

рачуна.ње њима, до· ђе веома лако до врло значајни•х резул

·тата :у области реалних бројева, резулта.та који би се без њих
тешко могли постићи.

швајцарски

Тајну је крајем

математичар

XVIII

века

објаснио

Argand, који је имагинарне коЛiи

чине конкретно протума.чио ка• о количине nодесне за мерење

вектора у равни, водећ:1 рачуна не само о њихо-вој дужини,

већ и о смеру . Cauchy се њима служио

за

претстављање

тачке у равни једном имагинарном (или боље, комплексном:)
уместо двема реалним координатс,ма, о·ткуда ·и мисао о функ

цији са комnлексном променљ1ивом, која би д.ефинис·ала за
кон nрема

August.j,n Cauchy
ка"),

коначног

или бесконачног броја,

тачка равни, уз
мо· же

остварити

ма

какав невезани низ гла·сова. Сви ти чудни резултати nрим.ора

пи су математичаре да• nоново nрегледа.ју и nрецизирају дос-та
нејасни nојам функције, а за1Т1И'М, ма·ло по мало, и да ра.зм:"

шљају и о основима своје науке. Отуда невероватне nосле

дице, које још нису дошле до изража.ја. Теорија груnа која је
толико nута обманула математичаре, и због које су се често

мучили у разјашњењу nарадокса, без потпуна успе~а, бојим
-

-

-

-

-- - ~ -

- -- ~-- - -

ко•ме б1-1 једној

---- ··-- ··--

... ----

тачци у равни одговарала друга

накнадни основни услов за обезбеђење по

сто.јања извода функција. Тако је Cauchy створи·о је·дан нови
свет,

који је уостало•м обухватао све

уобичајене

'Бића су тога света· савршено организована:

функције.

ист·о онако као

што је Cuvier могао да обнови предилув• ијалног ствара. по
зн а вањем једно•г дела

његова скелета,

математичар,

са још

'ВИше сигурности· само, може то да уради са. Једном Саuсhу
евом функцијом, знајући њене вредности у сва· кој та.чци лука

-криве лини• је, ма како он био мален. У томе ново·м свету вл а
,да савршен ред, дивна хармонија., и ако се искључи Теорија

132

13

простоти веома леп теорем био је готово довољан да ове

Принцип је од велике услуге и често се користи. У Геометр~

ковечи Liouville-oвo име. Чувени други један о·пет, који носи

ји је Poncelet-oв. уплив био веома значајан; радови немачки

име Emile Picard-a•, мо·жда на:јвећег ме.ђу живи'Ма математи

теометара Steiner-a и Staudt-a дугују за своје п·орекло ње

чаре, отворио је у тренутку кад га је још као

простране, до тада ненаслућене

млад

о·ткрио

хоризонте и изазвао

још

му; у Француској , Chasles, прво·именоваНЈи за катедру Виш
геометри•је на Sorbonne-и, био· је најсјајнији претст· а .ВНИ'К мс

увек неисцрпљеt-:IИ' низ радова. Велики немачки матема· тичар

дерне чисте Гео· метрије . Chasles-y се дугује за• значајни исте

Weierstrass је развио теорију функција ко·мгiлексне промен
љиве пошавши другачијим путем од Cauchy-a. Дуго се см.а 
трало да· ова про•мена гледишта нема важности, али• је

ријски споменик: L' Aper<;u historique sur le developpemen

Emile Borel пока·зео, а то је једно од најлепших његових
· открића., да ни.је тако •и да· Cauchy-eвo гледиште задире још
дубље у осно.ву ствари. Он је доиста успео да из ра·вни узме

de la Geometrie, који је допринео да се испра·ви

известа

број погрешних мишљења.
Напуштајући

Ponce.let-a дода.ћу да је он имао знача·јн

улогу и у развоју при•м.ењене механике,

коју је дуго преда

вао у Metz-y, а затим на Sorbonne-и .

довољно делова да ни један круг, ма како мали био , не оста
не интактан, и у ономе што је преостало да одре·д1и функцију
која задовољава све Cauchy-eвe услове, али неподобну Weierstrass-oвoj дефиницији, која• зе постојање функције ком
плексне променљиве захтева читав један интактни део равни.

Emile Bore.l је уостало·м веома·

допринео· ра•звоју теори1је
функциј дЈ са комплексном про·менљивом, оснивање·м своје
чувене збирке монографија о теорији функц. ија, на којој су
сарађивали и сарађују још научнiИц.и сви •х земаља .

Са Poncelet-oм (1788-1867) улазимо у област чисте Ге
ометрије. Ponce.let се сматра за оснивача пројективне геоме

тр иrје, чији су предмет изучавања она својства фигура која се
задржавају

при прој екцијама. Ње· му се дугује за веома. плодан

и нови појам трансформац·ија помоћу реципрочних

полара,

којим се и•з · једне равне фигуре мо• же извести друга ,

чудним својств·ом: да

друге, и обрнуто.

теменима прве

о·дговарају

али са

странице

се приказ извесних својстава некакве фигуре сведе на много

ла·кш•и• приказ

Eva.ri ste Ga lois

Ова трансформаци ј а често омогућује да

свс.јстаrва

друге.

Gergonne је одавде нешто

Evariste Galois (1811-1832) је једна од најнеобичнији•>
фигура у и:сторији

науке .

Два пута одбивен

на

пријемноN

к а.сније извео принцип дуалитета , који игра значајну улогу У

испиту на Ecl")le Polytechnique,

Нацртној геометрији. Ponce.let-y се, најзад, дугује и за прин
цип коме је он придавао велию-1 знача ј , принцип контин Уlите

male, коју напушта годину дана касније. Активно учешће }
nолитици донело• му је више месеци затвора, а nогинуо је }

та. Ако је ко·д неке фигуре о·ткривено извесно својство, оно

двобоју због неке безначајнос11и у

1831

примљен је у Ecole No r·

двадесет и по

годин а.
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Galois-oвa теорија је омогуt.ила да се објасни какв·им су

Значај његова дела мс,же се •изложити укратi<о у неко
лико реченица. Италијански алгебристи

века: Tartaglia,

XVI

Cardano, Ferrari бех,у решили једнач~~не

треЋег и

четвртог

се чудом у образац за решење неке једначине треt.ег ст· е·

пена, коЈа има све стварне коренове, увукле имагинарне ко

степена вађењем квадрап;их и кубних коренова; напори, ме

личин.е; могло се, наиме,

ђутим, да се тако исто реше и једначин.е- вишег степена, оста.

сва решења реална и која се реша•ва стварним кореновањем,

ли су узалудни. Знс:тне прилоге овоме питању допринели су

може бити решена само помо·Ћу квадратних коренова. Њоме

Lagrange, Abel и Gauss, по·казавши да се •извесне класе· је

се исто тако може показати, да се многи проблеми што су их

дначина мо·гу решити радикалима.

оставм· ли стари још, као што је нпр. удвајање коцке и трисек

зао д. а се. општа је·дначина. петог
радикалењем. Тако је

постало

Abel је први 1826 .. пока
степена не

очевидно

мо• же

да

реши.ти

проблем,

на

показати да једначина,

код које су

ција угла, не могу решити помоt.у лењира· и шестара. Вели
ком

француском

математичару

Camille

(1838-

Jordan-y

који су се о·д XVI сто·леЋа бацили многи математичари, није

1922) дугује се за значајно дело "Traite des substitutions",

добро постављен. Galois-y nрипада слава. што· је питање пот

које је прави споменик подигнут у славу Galois-a.

да је за нека, кву дату једначину

Основна Galois-oвд мисао је толико једноставна и дубо

везан извесан број пермутација коренова, које образују тзв.

ка, да се поред алгебарсюи'Х једначина могла применити и на

групу: а то су пермутације које, иако примењене на корена

друге области. Г. г. Emile Picard и Ernest Vessiot показали су

ве,

да она исто тако заузима највише место и у интеграцији ли

пуно расветлио·,

показавши

не кваре њ1ихове међу~·џбне рационалне односе (см,и·сао

се израза "рачионални односи" може прециз1ирати). Од прv.

неарних

роде те групе зависе основна својства једначине, могуt.ност

истраживања г. г. Drach-a и Vessiot-a о проширењу Galois-oвe

да се она

теорије на. инт·еграљење најопштијих диференц1ија·лних једна

реши

радикалима

или

не, а у

општем

случа.ју,

диференцијални•х

једначина.

СпоменуЋу

такође и

природа помоЋних једначина, чије би претходно решење по

чина, но ту се појављују тешкоЋе, због којих би теорију тре

вукло и . решење дате једначине.

бало оштетити, или бар жртвовати

Пошавши од своје основне

идеје, Galois ла·ко нс:лази све резултате својих прстходn и к.::~ ,
група

смене

(супституција),

Рс. звој науке после Galois-a показао је да значај по·јма гру

тј.

пермутација

из

па у

весног броја објека·та· , коју је основао Cauchy, пока• зала је уз

ра.сте.

Galois-a сву своју вредно·ст. Galois је усавршио њена зна.

група

чајна места ~1 показао основну улогу обичних

група.

Он је

осим тога у теорију бројева увео нове класе имагинарних ко
личина

(Galois-oви

имаrинарни

бројеви),

красне

једноставности.

и· обухвата их једним јединим гледиштем.
Теорија

нешто о•д њене

од

којих је

сваки

најразнсврснијим грана•ма МатемаТiи• ке и Физике све више

Норвешки

матема. тичар Sophus

трансформација,

увео 1и·х је

Lie, оснивач

у Анализу

и

теори1је

Геометрију.

Велики поштовалац Galois-a, своје замашно дело о групама
трансформација

он

посвеЋује

(1889)

школи:

Ecole Normale

Superieure; уосталом, нсјзначајнији радови у циљу развоја

био везан за степен неког прим броја. ; поред теорије једна

теорије, њеног усавршавања,

~·ина у правом смислу речи,

име је Galois-a једно од нај

примена, изведени су у Француској. У Геометрији Poincare

чешЋе сретаних у теорији модерне Алгебре. Писмо његовом

је тврдио .да појам група веЋ израније постоји у духу геоме

пријатељу Chevalier-y по·казује нам осим тога, да је Galois

тара; аксиом да су две фигуре међусобно је·днаке ако је сва

и у Анали.зи имао исто толико значајних откриЋа ка.о и у Ал

ка од њих једнака некој треЋој, у ствари је исто што и твр

гебри, предњачеЋи

дити· да постоји

25 година испред великог немачког мат·е-

проширења и

извесна група која

налажења

доминира

нових

Гео·метријом,
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нарочнта група, а које се могу нзучаватн потпуно са.мо·ста,лно,

ка ума успостави стална препн•ска..

без прнбегавања елементарној гео· метрнјн. У тај оквир ула·зн

ставио, у двадесет четвртој годннн, и своја• открнЋа у Вншој

и пројектн,вна геометрнја., код које се две фигуре конвенци

алгебрн, која га ставља.ју у ред највеЋих геометара. Настав
радове,

ЈасоЬi-у је Hermite

он

без

бојазни

до

онално сматрају као једнаке, ако се са једне може преЋн на

љајуЋи чувене Gauss-o·вe

другу низом про·јекц1-1ја.

арнтметнчкој теорнјн облика. у њнховом најопш,тнјем внду н

приступа

освеш.та,ва пара> док·сални метод, уводеЋн у теорију

Vl
Протекао је један век од Galois-oвнx нстражнвања. За то
време је Математн•ка постигла значајан

ра.звој;

написана су

бројева,

где влада дисконтннуи·тет,

контннуално

променљиве.

Он, је

увео поја. м о

формама са неодређеннм

коњу

гованнм

квадра· тннм

велн,ч•нiНама,

званим

Hermite-oвн

облици,

због

небројена дела., међу којима нам, уосталом, многа некорн·сно

којих је његово име једно од на.јчешЋе сусретаннх у делима

запремају књн • жннце. Створене су нове, једва започете тео

Фнзнке кванта: н·Змеђу мно-гих другонх, пример 'Нзнена,дне
nрн·мене апстрактнl>'fх теорија на опипљнве проблеме. Hermite

рије, осва.јајуЋн

често н друге области Математике; једнюм

речн, н у ов· ој, као н у свакој другој грани науке, постоји та1кво
превнрање, да је мате· матичару, ма ко то био, тешко да• вла
да целокупним њеннм са• да.њнм развојем. У мо ва, способних

за значајна откр~-tЋа бнло у чностој, бнло у прнмењеној Мате
матици, нма све мање. Веома се ретко може наиЋи на генија

као шrо је Француз Ampere (1775 -

1836), којн је истовре

мено бно н фн• знчар, осннвач Електро· дннамнке, н· зна.ча.јнн ма
тема.тнчар (са Monge-oм он делн славу за поставља.ње тео
рије днференцијалн~-tх
Француз Lame (1795 -

парцнја. лннх

једначнна

другог

реда).

1870) бно је једновремено аналнЗtн

ста, геометар н оснивач теорије еластнцнтета, дс., је Француз

1840) чувен по својим радовима на Анали

Poisson (1781 -

зи н Ма.тема• тн·чкој

може сматрати и

фнзицн; за ма·тематичара

славни' Fresnel,

творац

се,

нето тако· ,

физнчке

Оптике,

ч1ији су радови коначно обезбедили, бар до осннвања Фи> зике

кванта, победу тала•сне теорије светлости.
Али уместо да вам износим

дугачку н можда

Cha>rles Hermi>
t·e
досадну

листу имена., задржаЋу се радије ма·ло на неколицини најве

се 1873 прославио н

Ћнх савремених

основе Nереr-овн.х

француских матема.тнчара, мој•нм професо

откриЋем

логарнтама;

трансцендентности
постоја.ње

броја е,

трансцендентнн·х

рима, среЋан шт· о нм на овом.е месту могу одати поштовање

бројева, тј. бројева који ннсу ни це:Лн, ни разло·мљени , нитн

пуно

па•к кореновн

днвљења

н

захва.лнос11н.

Charles Hermite (1 ,822 - 1901) тек што је ету п но на Ec;ole
Polytechnique, шаље чувеноме Jacobl-y, који је поред Abel-a
е:.

.. _

=-- -·· - - - -------

цнентнма, ,

какве

првн је

алгебарске једна·ч, нне

пока.зао

са

целим

коеф· и

Liouville. Hermite-oв је теорем
нмао значајна о·дјека, па се нада·ло да Ће Hermite успети да
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је остављао дубок утисак. "Они не могу

заборавити

го·тово

побожни нагл а сак њего·ве на· ставе, пише велики математичар

Painleve, дрхтај лепоте или тајне што га је иза.зива.о код сво
јих слушалаца гс•ворећи
нечем непо•3. на.том.

хоризонте у

о

каквом

Његова је реч

области·ма

дивном
отварала

открићу,

Науке; она је саопштавала

поштовање пре• ма стварним

или

о

на.гло простране

идеалима". Са своје

љубав и
стране, ја

СаМ, ПОIСМа• трајући Га, ИМаО пред собО•М О•Драз ТИХе •И ЧИСТе
радости

што је и•зазива· раэмишљање о математичко·м реду, ра

дости сличне

оној коју је

осећао Beethoven,

слушајући

у

души своја највећа дела.

Jean

Gastoп

1917) био је истовремено и ана.

Gaston Darboux (1847 листа

и

геометар.

Darboux

Ост'а· в lиrћу

по

страни

његова

значајна

истраживања у Ана·лизи, иа• ко је у изdсним он би·о претеча.
Славу су му донели углавном његови радо.ви на Геометрији.
Он се не мо·же уврсти, т•и ни међу геометре који избега.вају д,а
потамне лепоту

Геометрије

улагивањем

међу анаi[!И'сте,

располо· жене

Анализи,

да Гео•метрију

нити

сведу

на

пак

ни' з

рачуна, не интересујући се за њ·ихово геометријско зна·чење.

У томе погледу OJ:i је био Monge-oв следбени·к, везујући за
веома вешту примену Ана•лизе врло фину и развијену геоме

тријску инт}'lицију. Његови су мето· ди увек необично елеган
тни

и

савршено

подешени

за

различите

предмете

ра·сматра-
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реално· м пољу; бла·годарећ~ њој он је у могу,ћностн да обно

ви методе

Небеске

механике,

нзучЈН

перно·днчна

решења,

аснмптотска решења у перноднчннм решењи-ма проблема те
науке, н н•зучн тако нето н проблеме стабн· лностн, за чн1е ре
шавање ствара поојањ ннтегралне ннваријанте. У Аналнз·н

situs,

области геометрије ко,ја се бави само ос.обина.ма· тела сачу
ваннм н поред било какве контмнуа,лне деформације, сви го
тово радови о·бјављенн после Poincare-a во· де своје порекло

ИЗ трију ИЛИ четири расправа ШТО И'Х је ОН ПОСВеТИО ТОј науци.
На Sorbonne-н он је предавао ре·до·м све гране Мате.ма.тнчке
физике, уплнвнш.ућн веома на то·к мисли што их је покренуо

Michelson-oв оглед, н та·ко увео у теорн• ју Релатнвности. Ње-

Именима великих н:аучннка о којима сам го·ворно, могао бн'Х

до· датн н имена Paul Appell-a н Edouard Goursat-a, саврше

но добрих професора, о•д који· х је први писа.ц дела: Traite de

Mecanique rationnelle, а други дела, : Traite de Calcul differentiel et integral, ода.вно ве·ћ клaCHIЧiiHD<, но нарочито н·ме
Emile

Picar·d ·- a,

јединог

живог

Н·З те

славне

генерације,

окруженог дивљењем и· опш,тим поштовањем. Пре две годи

не он је са велнкн• м не-ма·ЧКН· М ма.тема•тнчаро·М HiiЬert-o•м био

један о•д првн·х носилаЦа зла.тне

меДаље

Leffler, а једва је неко·лнко недеља,
посвећеној

педесетогодншњнцн

наука, Emile Borel краснн· м

Инстн:тута

како је на

Mittag-

свечаности

његова · избора у Ака.демнјн

речима

велнчао

његово•

науч

. но дело. Г ово рио са.м већ о чувеном теорему ш.то но.си ње
гово име , н• о

оним

Galois-oвe теорије.

његовнм

радовнм.а,

који

су

настава. к

Његовн ра• довн о алгебарскнм функци

јама са две променљиве о·снове су алгебарске геометрије по
вршнна; ова је наука необично· ра. звнјена у Итал1нјн, о·та.џбннн
већ више од једно·г века

плејаде

великих

геометара.

Изу

чавајућн алгебарску геометрнју површнна они су истина стали

на чнстнје

геометрнјско

глеДЈишт'е

од

Emile Picard-a, али,

као што је рекао Emile Borel, аЈЈгебарска би геометрнја без
његов·их радова била веома• осакаћена .

Vll
Сјај

којим је

блистала

фра.нцуска Матема·тнка у

време

кад су Hermite, Darboux, Poincare, Picard чинили велика сво
ја открнћа, није се угасио· : буктнња је оста•ла у чврстим рука
ма. Принуђен сам да се ограничим н наведем неколико и•мена.

Gabriel Koenigs
гова рана смрт одузела је Науци светлост, за чијим се ншче

знућем често жа•лнло.. Његов·а на.учно - фнлософска дела: La

Science et 1' Hypotese

н

La Valeur de la Science,

која су пре

ведена на внш· е језика, н у којима• је фрапанiТН'Н' М формула· ма

обухватио зна.ч·ај постављенн'х

проблема

Науке,

позна·ТН су

радов~ на geometrie

био је веома фн1 ни геометар; његови се

reglee

истичу

елеганцнјом

која

се

може поредит1н са Darboux-oвoм. Стварањем новн· х трансцен

дената Paul Painleve је успео да

реши

проблем

који

је и

самом Poincare-y изгле·дао нелрнступачан; Poincare је обе
лежио Painleve-oвo· дело у Анализи следећнм речима· : "Ма
тематика је темељно уређени контннена·т, чије су све земље
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јо~'Ј у њено•м за•четку, те је њихово

ствараЊе,

благодарећи

Jacques Hadamard, чије је име· опште по-знато, остави·о
својим

радовима

· функцији везаној за тешки- проблем

о Riemann-oвo•j

ра:споделе

новог полета истра•жива.њима· на пољу Математичке фи

зике. Душа рачуна верова.тно·ће, Emile Borel, створио је за

.Painleve-y, готово искључиво француско дело·.
је тра·га: у Арrитм. етици,

ској

при•м

бро

ту дисциплину збирку, која је достојна исте славе као што је

она збирке за Теорију функција, и у којој су наро-чито

chet, Paul Levy

и Geoгges

Darmois

Fre-

изложили своје красне

линија-ма повр

радове. Ка.тедру Теоријске физике заузима. Louis de Broglie,

шина са супротним кривинема; у Ана:лизи, радов·има · на дифе

млади творац Ондулаторне механrи:ке, који је обновио Атом

јева; у Геометрији, радовима о гео·детски• м

ренци• јалним парц, ијалним јед.начинама Матема.тичке физике и

ску физику и довео у склед ондула•торну и емисиону теорију

Huygens-oвoм принципу, у Рачуну варијација и Функциона•л

светлости. Не треба· да заборавим ни Институт за- Механику,

ној анализи, тој ново•ј науци коју је створио велики ита·ли.јан

ко• ме је на челу Henri Villat,

· ски мате-ма-тичар Volterra, а којој је он дао велико-г потстре

Хидродинамике; директор збирке

ка. Најза•д, својим семинаром на College de France, где су

Mathematiques", оригиналне творевине која је подражавана

сви страни научници, на пролазу кроз Пари·з, желели да изло

у ра·зним

же своје последње радове, он је ја·ко утицао на ра-зво~ Ма·

часописа "Journal de Mathematiques pures et appliquees",

-тематике

чији је оснивач пре скоро једног века био Liouville, а који је

као

дела

интернациона- лне са.ра·дње.

Његова

на·м

чувен по сво•јим

радовиrма из

·"Memorial des Sciences

земљама., он је истовре· мено

одговорни

уредник

.дуго времена во•дио велик~ ма-те·м .а · тичар Camille Jordan.

мла~ост сведо-чи да њего·во дело није још завршена.

Теорија функц~ја ко•мплексно - променљиве обрё!>ђивањ3

Преглед би француске маrтематичке

дела.тности био не

'је у Француској одувек врло успешно; за•довољићу се само

потпун, ако не би• х спо•менуо· значајну уло-гу ш- то су је још од

да споменем имена Emi'le Borel-a, вео· ма рано пре· минула ве

свога оснивања игра.ле Ecole Polytechnique и Ecole Normale.

л}'lког анализисту Fatou-a,

чувеног по сВОЈОЈ

Bet; више о-д једног столећа велики француски матем.а.тичари

Gaston Ju!ia-a ко·ји

дугују за своје обра·зовање једној ИЛIИI другој о·д њих; више

/е познат по сво•јим радовима о елевацији рационалних функ

од пола века. ту дичну уло-гу има. готово искључиво 1' Ecole

теорији· фамилија

Paul Montel-a

нормалних

функција,

чија, Valiron-a·, итд ....

Normale, у ко-јој је S. Lie, још пре педесет година, видео ра-

Теорија функција реалне про·менљиве је готово искључи
во фра• нцуско-г порекла. Припремљена делом

"Traite d' Ana-

'

садник француске ма.тема. тике. У више маха су стране земље

слале своје најобдареније омладинце, да

на• њој изуче исто

lyse" Camille Jordan-a, које је· у свим зе·мљаrма имало· вели

што и њихови фра·нцуски другови. Тешко нам је стога да гео

·ког упЛ\и'ва., слично делу "Traite d ' Analyse" Emile Picard-a;

.мет'ра•

створена радовима.

не сматрамо· за

Emile Borel-a, творца. мере скупова Hen-

Georges Tzitzeica-a, о ко~е· смо· ма•ло пре говорили,
француског маrтематичаре,

а• исто та·ко

и мог

ri Lebesgue-a., о•снива.ча по-знате и•стоимене теорије интегра·

друга и пријатеља. Мrиtха.јла• Петро-вића·, математичко·г доајена

ције, Rene Baire-a, Denjoy-a., који је изгра•дио теорију тота

ваше земље, коме са за.довољство·м признајемо вели•ку ори

лизације, она. је у једну непознату обла.ст, о· маловажа.вану о· д

гиналност у ње-гово· м стварању Спектрално·г

многих

метода у Ари

је

·тметици, Алгебри ~ Анализи, ка. о и у стварању Опште фено

истовремено показивала и смелост, и оштроумност, и• дубину

_менологије, у којој се на. систематски начин бави проблемо-м

· погледа својих покретача.

постојања

матемаiТlи·чара-,

увела.

неочеки· вану

хармонију,

која

Тоеба•ло би iош да говооим о теоои·iи апстоактних поо-

аналитичких ка. лупа,

приказ за. кона

· по•десних

за.

једновреt.\ени

већег броја прrи·видно сасвим различитих

фи-
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да, се наводе имена, међу којим.а су иnак

многа већ

nо·зна, та. Биће довољно да сnо· менем ~едно са•мо, и~ ме

добро

Herbгand-a•, ч/И.ји су ра·дови, сурово nрекинути смрћу, обећа
вали великог ма. те.матичара,, једнака можда Evaгjst-y

Galojs,

Г ocnoije и госnодо, време је да се зауставим, јер сам већ

сувише злоуnотребио вашу

бла,гона,клону

nажњу. Доnустите

ми иnак још једну наnомену оnште природе, која ће ми по
служити

као

завршетак.

Као и свака Наука, али без сумње више него иједна дру

га. ,

Математика напредује путем узастопних

апстракција.

С

друге стране, тежња за повећањем тачно·сти нагони све ВIИIШе
и више матема,тичаре да од створова што tИ'Х изучавају, од
стране оnипљива својства која. не улазе у њихова ра~змишља

ња.. Употребљен до крајњих граница, овај поступак оправдава
унеколи·ко

познату

духовитост,

да

су

математичари

научници

који никада не знају о чему говоре, а и не труде се да знају
да ли је то о

чему говоре стварно, или не. Француски'М ма

тематичарима је ово nретерано удаљавање од стварности би
ло увек мрско;

њи,ма је земста

по·зна.то да, иа· ко

неопходна,

логика није основна ствар. У ма, тема,тичкој делатности, као и
у свакој људској

а~ктивности,

постоји извесна ра.змера вред

ности: згодно је несумњ:-~во nравилно размишљати, али је још

подесније поставит·и себи важне

проблеме. У томе

може се слободно тврдити, да су француски

погледу

математичари

не само увек зна· ли о чему говоре, већ и tимали

,,Crna kaplja"

Jacques

Kod unutгasnjjh planeta (Meгkur, Venera) dogada se
k atkada da na svom putu oko Sunca dolaze ргеmа Zemljj
u taкav polozaj, da jh kao okгugle сгnе ploce vidjmo upгa
vo ргеd Suncem; one sa jednog kraja Sunca prolaze pred
njegovom plocom do dгugog kгаја. Rec је о prolazu Meг
kura (Veneгe) jspгed Sunca. Ргvј kojj је ovakovu pojavu
v jdeo ј ргаtјо Ьiо је astronom Р ј е г г е G а s s е n d ј, profesoг na zavodu »College de Fгance« ј kanonjk katedгale u
Digne-u. Вјо је to p rolaz Meгkura od 7 novembгa 1631.
Kod takovjh pгo l aza Мегkuга (Veneгe) ргеd suncanom
plocom dogada se, kad se Мегkuг (Veneгa) odmjce ј kad
se ргјmјсе unutгasnjem гubu, da dodjг njje tacan, njtj se
jsti moze tacno ustanovjtj, јег se stvara tako zvana »crna
kaplja«. Ona nastane tako da se, ро jzve_iitaju jednjh,
o kгugla ploca plan~te najednom kгuskoljko pгoduljj , а ро
drugima nastane neko produljenje jzmedu planete i suncanog гuЬа, koje naljcj padajucoj kaplji neke tekucjne. Mnog i govoгe ј о »Bailly-ovoj 'ka pl jj«, је г јэ Ј е а n S. В а i 11 у
blo prvj, koji је tu pojavu primjetjo _ Bajlly је 1793 blo gradonacelnik Parjza, te mu је u krvolostvu francuske revolucjje, poput kemicaгu Lavoisjer-u te mnogjm dгugim ug lednim ucenjacima, odгuЫjena glava.

nо,требно

Pjtamo li se, sta је »сгnа kaplja«, daje nam astronomljteratuгa slijedece objasnjenje:

предосећање, да као предмете својих размишљања иза.беру

ska

најфунда~менталније проблеме

Сгnа kaplja posljedica је iz fjzike poznate nam pojave
irad jacije. Zarкo, svjetlo i sjajno Sunce prjcinj nam se vece
nego sto jeste. Sjcusna tamna plocjca Мегkuга (Venere)
pгjc i ni nam se manja nego sto jeste. Sjecate lj se joste one
sl jke u vasoj skolskoj knjjz j : Jedan bljelj ј jedan сгnј kvadrat ; koji је veci? Jedna'ke su velicine, а ipak prjcjnj nam
se сгnј kvadгat manjjm _ Nasa astгonomska ljteгatuгa tumacj
nam, da је ova optjcka pojava jradjacjje t akodeг ј prouzrccjtelj » СГПе kaplje« kod prolaza Merkura (Veneгe) p red

-

проблеме чије је решава

ње било од највећег утицаја на развој Науке .
(Прев. М. П.)
-Крај-

. . .. -~---- -•-:=.--
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zvijezdarnicama imadu stoga narocitu sprayvu koja i~ prividnc prikaze ovaki jedan prolaz pred suncanom plocom
na kojem se vec mjesece unaprijed vjezbaju u promatranju ove pojave.
· А. А u w е r s opisuje u 6 svesku svoga klasicnog dela
>)Die' Venusdurchange 1874 und 1882« kako ovakova sprava izgleda. On navada: na 193 metra udaljenosti od jednog
refraktora od 6 palaca (162 mm) namjesten је jedan veliki
karton koji ima u sredini veliki okrugli izrezak. Ovaj izrezani dio presvucen је prozirnim uljanim papirom, а iza njega
namjestena је svjetiljka u svrhu osvjetljavanja, јег nam ovaj izrezani dio pretstavlja Sunce.
Merkur (Venera) pretstavljen је malenom plocicom iz
ieljeznog lima, а na rubov ima је ta plocica pones;~ za~
kruzena, da bar donekle nalici krugli. Ova se ploc1ca VIJ ··
kom na jednom zeljeznom stapu moze ро volji ispred ovog
suncanog modela pomicati, pretstavljajuci nam tako jedan
prolaz ispred Sunca.
Ја sam u istu svrhu kons t ruirao svcj vlastiti aparat koji
је daleko jednostavn iji, а crnu kaplju prikaz,Jj e nam daleko
bolje i daleko jasnije.

Aparat је prikazan na slici 1. Na kraju jedne daske pri
·cvr§cena је dzepna elektricna svjetiljka S. Elektricnu sija
licu uzimam vazda samo iz mljecnog stakla, da sjaj svjetlё
ћude posve jednolik. Na prctivnom kraju daske pricvrscer
је bljelim papirom prevuceni karton, dakle bljeli projekcio
ni stit U, predocivsi nam retinu (mreznicu) naseg oka. Тё
ona i nije nista drugog nego li projekcioni stit. U sredini iz
medu cblju nalazi se jedan karton Т sa kruznim izreskon
koji nam omogucuje da elektricna svjetiljka na projekcio
onom stitu stvara osvjetljenu okruglu plocu, pretstavljajuc
·nam umjetnu sliku Sunca. Merkur (Venera) је pri'kazan ma
lenom drvenom krugljicom koja se s oblju strana kartona 1
шduz jednog zljeba, dade pomicati .
Funkciju moga aparata prikazao sam u slici 2 i 3. Na li
}evoj strani cbeju slika prikazao sam kako u mojem apara
tu polaze zrake svijetla, а na desnoj strani svake slike pri.
kazao sam onu sliku koju vidi promatrac na projekcionon
.stitu u.

т
Sa. 2. »Crna kaplja <<

lJ
па

Merkuru.

Slika 2 predocuje nam slucaj u kome se model Merku
ra promiёe kroz zljeb N. Na projekcionom stitu vidimo iz
v•

1. 1

-~ - • • - - '

__

I..A--1- . . - ~ .

Т-1 ...

_ .. :...,: (_,.~

""':-tl ::\

hin hi c !iic
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· Slika 3 prikazuje nam protivni slucaj. Model Merkura
promicemo kroz zljeb М. Na projekcionom stitu U ostane
sjena Merkura nepromjenjeno okrugla, а izbocina (kaplja}
nastane na suncanom rubu. Za zraku svjetla i-a uslijedio је
dodir Merkurovog ruba sa suncanim rubom vec odavno, а
zrake е-е" joste uvijek prolaze izmedu suncanog ruba i modela Merkura, za njih kontakt jos nije uslijedio. lz .ove divergencije u toku zraka svjetla nastane opet crna kaplja,
ali sa protivnog smjera.
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pukotine u oЫacnim masama. U ovim dvjema predjelima
moglo se motгiti, u njima se гadilo ostгo i maгljivo . Pгimio
sam slijedece izvjestaje.
А. Krajevi rijeke Rajne i srednja Njemacka.

Miinster (Westfalen). Sveucilistna zvijezdaгna. Р г о f.
D г. Ј. Р 1 а s m а n n javlja mi, da је on sa svojim saгadni
cima pratio pгolaz Merkura ispred Sunca. Ali u casu kad se
Merkur priЫizio suncanom rubu Ьilo је Sunce zastrto oЫa 
cima.
Koln-Miihlheim. Privatna zvijezdarnica К а r 1 G 1 i ts!:: h е r-a . Pauly-refгaktoг od 162 mm, 195- kratko роvеса
лје. Tamna, ckгugla ploca planeta Merkura pгiЫizavala se
suncanom rubu. Ја о kakovoj crnoj kapljj njjesam njsta prjmjetio.

т

Koln-Nippes. Prjvatna zvijezdarnica g . Ј о h. Р af f е nh о 1 z-a . Paralakticni refraktor 121 mm, pogon sa urom,
180-kгatno povecanje. Usljed nemjrnog uzdaha Ьilo је mo1renje crne kaplje dosta tesko. lzbocina nastala је na Meг
kuru na taj nacin da se istj prjvjdno pгoduljjo ј posve kratko vrijeme Ьilo је ovo crno produljenje spojeno sa suncanim rubom. Nazalost Ьiо је uzduh tako nemjran, d.a se ta
pojava jasnije nije mogla pгomotгiti.

u

Sl . 3. »Crna kaplja « na Suncevom rubu.

Sastav ovakovog aparata veoma је jednostavan. Pojedine faze, razvitak i izcezavanje crne kaplje mozemo lako
prikazati u svako doba i kolikogod puta zelimo.

*

Minuli prolaz Merkura pred suncanom plocom dne 8
maja 1924 upotrijeblo sam, da propitivanjem na drugim
zvijezdarnicama i kontrolom sa izvjestajima razlicitih opazaca stvorim sliku kako »Crna kaplja« zapravo izgleda . Nazalost bllo је upravo ovog dana za mjesec maj rijetko
nezgodno podneЫje. U Evropi Ьilo је u veli'kom predjelu
naoЫaceno .
1\А,... ј

.,ј jaf"'j

11rital ј

"

::octrr: nnmj ii

nnc:nnгlin

nrof. Ferdo

Erfurt.

Zvjjezdaгnica

»Gradske realne srednje skole«.
130 mm, 94- i 11 3-kг-atno povecanje. Pгolaz
Meгkura ispгed Sunca mogao se ljjepo pratitj. C:asovjto Ьi
!о је Sunce prikriveno оЫасјmа. PriЬijzavanje Merkura suncanom rubu lijepo se vidjelo, ali је atmosfera Ьila ·tako nemjrna, uzduh је tako nemjrno titrao, da njiesmo svijesnj da
lj је Ьila сгnа kaplja ilj ne.
Zeiss-refгaktcг

Frankfurt na Majni. Sveuciljstna zvijezdaгnica . D г. К.
S с h U t t е imao је sгecu, da mu је u casu kontakta (6 h
35 m 45 s s. е . v. u jutгo) uspjela fotografska snjmka Мег:..
kura. Nazalost Ьiо је uzduh tako nemiгan ј tjtraiuc. da sa
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Predjel . Вес

ј

Stajerska.

Grac. Sveucjljsna zvjjezdarnica. Asjstent g. М а t h ј -. а s.
Retraktor 162 mm. 90-kratko povecanje. Krasan dan. Veljka
nemjrnost uzduha ј njezne оЫасnе koprene na nebu jpak
podesto smetaju ostrjnj projicjrane slj'ke. PcЬijjznje potankostj о crnoj kapljj nije mogao pratjtj. Crna kaplja kao takova, vjdjela se medutim ljjepo i dobro. Bila је posve jasno vidljiva.
Wien (Вес), IV. kotar. Zvjjezdarnica Tehnjcke vjsoke
skole. D r. К а r 1 М а d е r. »Kometensucher (dalekozor za
trazenje kometa), 45-kratno povecanje. Motrio је vjzuelno.
Pгojekcjjom nije mu Ьilo moguce zbog neznatnog pгostora
u kupolj zvijezdaгnice. ОЫасј koji brode nebom cesto
smetaju, ipak је crna kaplja lijepo videna, ali jntermjtjrano
tj. sa pre'kidajima . Cas se cinilo da је сгnа veza pгekinuta,
C:asom је opet Ьila ljjepo vidljjva.
Wien, Vlll. kotar. Zvijezdarnica Ьivseg Vojno-geografskog instituta. Pukovniк D г. F. Н о р f n е г . Refraktoг
81 mm, 60- ј 120-kгatno povecanje. Uslijed 'leoma nemjrnjh
uzdusnih prilika nije se crna kaplja sa osobltom sigurnoscu
mogla pratitj.
Wien, 1. kotar. Моја supгugq 1 Ја pratilj
smo pгolaz
Merkura na »Uranja« zvijezdaгnici. Zeiss-refгaktoг 200 mm,
77-kratno povecanje, proje'kcjjom. Uzduh veoma nemjran.
Rub Sunca veoma nemirno tjtra . Kad se Merkur ргјЬIШо
suncanom rubu, ·crna se kaplja vidj lijepo ј posve jasno.
Kaplja izmedu Merkura i suncanog ruba uslijedila је tako
brzo, а uzduh је Ьiо tako nemiran, da ne mozemo kazati,
da li је izbocenje uslijedilo na suncanom гubu ilj na Merkuгu.

Wien, XVIII .kotar. Astronom Sveuciljstne zvjjezdarne Dг.
К r u m р h о 1z. Refraktor 1ОО mm kojemu је otvoг ob.jektiva reduciran na 20 mm. 60-kratno povecanje i сгnо sun,cano . staklo. Dr. Krumpholz priposlao mi је ocjto najbolje ·ј
Ј.

*

*

*

Pгjgodom buduceg je-d nog pгolaza Meгkura namece
nam se pjtanje, na sto treba astronomskj opazac narocjto
pгjpazitj_ Bilo Ьi slijedece.

1. - Da se ргјраzј, da lj se сгnа kaplja uopce _pгime·
cuje.
2. - Da li crna kaplja pocinje izbocenjem na_MerkurL
(slika 2) ili
3. ka 3) ili

Da lj сгnа kaplja pocinje na suncanom гubu (sli·

4. - Da li jzboCine сгnе kaplje nastanu istodobno sё
dvjje stгane, sa suncanog гuЬа ј sa Merkuгa.
U svim ovim slucajevima morace opazacj racunati ti·
me, da se nece moci opazati narocito veljkjm povecanjj
ma, јег се oblcno uzduh Ьitj dosta nemjгan.
5. - Nadalje Ьilo Ьi zgodno da se hitrim mjerenjerт
Llstanovi velicina i duЬijina crne kaplje u гazmjeгu napramё
pгomjeru planeta .
Onima koji se za tu crnu kaplju naгocito zanimajl
skrecemo paznju i na cinjenicu da је Ьivsi direktor Becke
sveucilistne zvijezdarnice D г . Е d m. W е ј s s u 8. izdanjl
Littrow-ove Astronomije istaknuo, da G о n е s s ј а
i м а г с h а n d tvrde, da su kod pomrcjne Sunca 17 mајё
1882. takcder · vidjeli crnu kaplju kad је Mjesec prikrio to
kom pomгcine suncane pjege. В ј g о u г d а n tvгdj da јЕ
isto primjetio kod pomrcine Sunca 17. aprila 1893. Biti сЕ
uputno da se u buduce i na tu Cinjenicu pripazi.
Dne 11 /12 novembra 1940. Ьiti се takoder jedan prola;
Merkura ispod Sunca, koji kod nas u Evropj nece Ьit
vidljiv (odjgгava se jzmedu 11 sati i 2 sata u nocj, dakle 1
doba kad је Sunce ispod naseg horizonta).
Slijedeci prolazi Merkura ispred Sunca u ovom stol.ec1
Ысе:
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12. novembra
1986.
»
24. novembra
1999.,
dok се slijedeci prolaz Venere ispred Sunca Ьiti te'k 7 juna
god. 2004.*)
»

Priv. postaja za kozmricku fiz·i1ku
Sekcija br. 7 u Becu (W1ien).

Олберс није био први пионир на том пољу; Њутн је по
ставио темељ мето·ди

за

о~дређивање

елемена.та. кометских

nутања, аrли је Олберсова метода неупоредива елегантнија и
nодеснија за н.умери1чки ра.д. Олберсова је•дначина

Nikola Severinski.

.13

=

м .1'1

+т

.даје просту везу између кометиних геоцентричних даљина за

прво и тре·Ће по::матрање, при чему су коефицијенти ~ и

Поводом стоrодиwњице смрти
Виnхеnма

Олберсова је ме,т.ода, одмах п.о 'њеном

Оnберса

Вилхелма, Олберса, пронс:ла.зача методе за рачунање ком.ет

;~

путања.

Олберс није би.о а•строно·м спец,ијалиста. По
био лекар, У своме ро•дн:о·м месту - Бремену -

струци је

баrви·о се
лекарс~о~ прексом, а у а;стро·~~ ~·мијf био сам~ генијалниr ама
тер, КОЈИ Је успео да оrстави· СЈа•ЈаrН траг у ОВОЈ науци, и то не

смо њој, јер је и као лекар би'о на гласу и ужива:о велике
си· мпатије својих сугређана.

Генијалан, а. уз то необи•чно скроман по природи, племе
нитог духа, као што и доликује наrучнику, а~ ма,тер Олберс сло

бодно се може сматрати: као јер,ан о'д прави1х претста. вника
астрономиrје -

науке која захтева. о·д оних што н~ њој раде

пуно идеализма

и

оданости

своме позиву.

У и·сторији астрономије Олберсово име остаЋе заувек ве
зано за· је,дну методу одређивања елемена,та кометскиrх пута
ња., која носи његово иrме н ко~јо.м се још и данас служимо.

Овом се методом одређују елементи кометске путање
на основу три посма,трања,
валима

времена ,

уз

којаr су ра·здвојена, малим интер

преiпоставку

да

је

облик

публИIКО•вању,

била при, хваЋена од . свих астронома, а • у то·ку времена она је

2 марта 1940 г. навршило се та,чно сто година од смрти
ских

m

функције три уочена геоrцентрична поло·жа·ја.

путање

па.

рабола.

•
. * ) Primjedb~ k clanku »Crna ·kaplja« od g. Severinskog. - TumacenJ,e '?Crne katplje« od g. N. Severi·nskog је cisto geometrlsko tj ono
se o~n1va na konм:u~oij'i sјепе . Вlilo b'i stoga pozeljno, kada bli ~etko
pokusao, d·a d~skn1·p~1vno-m. ge·ome~t~i,j'o~m ~ije~i o~vdje postaviJe'n'i p·roь.Jem konstrukdlje Sjen:, koje-ga је g. Se·veni.nskjj nijeiblo eksperimentalnн.m J?Uie.r:n. ~ek tada ~·1 se moglo t~oono odredliti., koliiku ulogu im•a ovdje .нadi iJi'!CIJ,a. Ekspe n 1meпa•t g. Seveniпskog је vrlo 1instruktiv·a'n' sve
ako 1 _ne odg~ ~v.ara. posvema p nj Jti~·am·a IJ or1irodli, Мо se i ne moze' n·irka?a .tacno real•1zнat11 . - Spomenucemo j:o.s, da smo u Jti:tera.tu ni nasli" da
Је ·1 pater Cysat Ll lnnsbrucku 1631. g. -..idio prolaz Merkura ,j spred Sunca.
Prof. Dr. s. Mohorovicic

била

само

усавршавана.,

до'к је оцtовна

идеја

остала' не

т.:жнута.

Осим за ову област, Олберсово име везано је за прве
nокушаје

ствара.ња статистике

комета .

Олберс је дао образац за вероватноЋу откриЋа комете
на датој даљини од Земље.
Исто тако он је поставио темеље теорије кометских ре

пова и наслуЋивао

постојање си, ле

одбијања., чији· је

извор

Сунце, а која дејствује на кометске репове.

Бесел и Бреди'хин разра· дили су Олберсове идеје до њи
ховог логичног завршетка, а ста.ти·стика комета досада је је
дини

пут

да

наслутимо

одакле

ко~ме·те

дола,зе

и

куда

ншче

заеају .
Олберсово име треба споменути и у вези са малим пла

нетама. 1 ј<Јнуара 1801 итапијански а. строно· м Пиаци пронашао

је прву ма·лу планету -

Церес -

а годину дана посла тога

Олберс је приметио у њеној близини непо·зна.то небеско тело
седме вели~чине, ко•је је брз.о мењало свој по· ложај у односу
nрема

некретницаrма.

Гаусови су рачуни показали да је то та:кође би:ла једна
нова планета. По Олберсовој жељи· она је добила име Па·лас.

Путање свих малих планета,

пронађених за Олберсова

живота, мало су се разлико·вале међу собом. То је да· ло пов.о

да Олберсу да' претпостави, да су све мале планете остаци
једне велике планете·, ко·ја се распала услед неке катастрофе·.
Нова откр1и·Ћа малих планета нису по•тврдила ову хипоте

зу, јер у ра:спореду њихови' х путања није поуздано установ
љена

нека

нарочита

правилност.

Осим за астроно•мска откриЋа, -потомство дугује Олбер
су захвалност и за моралну •И ма.теријалну по·тпору, коју је он

1
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пружао двојици других генија, : Беселу и Гаусу на почетку њи

ма календара у Кини . .Он је, !ј:ако <ее каже, наредио астроно-

хове каријере. Ова два астроно·ма остала су це.пог живота· у

мима у своме царству ·да посматрају Сунце, Месец и пла-·

најбољ·им пријатељским везама са, Олберсом. ·

нете. Изгледа · да је · цер Чуен ·- Хио ·имао такође разумевања

Сачуван је чи,тав велики том научне препи·ске 1између Га

за астрономију, или боље а. стрологију, јер је за почетак св~- 

уса и Олберса, која се мо·же сматратiи' и као читав низ на

га календе- ра узео го•д.ину -

учних дела оба на.учника.

свих планета у Рибама. Цар Јао такође је

Уопште· , Олберсов жи,вот је· светао при,мер љубави пре
ма позиву, истрајности и тежњи ка циљу и племенитог пона
шања

према

колегама

у

позиву.

У овим ре,довима. , посвећени· м Олберсово·ј успомени, на
рочито смо

желели да

иста, кнемо овог

ши

истрајности

у

пример

ама· тера

био·

заштитник

астроном11је (за њега се не зна тачно· кад је живео - већина.
мисли у XXIV веку) и зна се да је
астрономима
наредио
да посматр~ју неправилности у крет'ањима. Сунца и Месеца.
Много касније, у Xl веку пре Христа, један кнез, Чеу- Конг,

најви

брат цара Ву - Ванга., био је прави астроном. За неке од ње

а.матери

гових опсервација које су сачуване Лаплас је нашао да су

као

самоусавршавању СВIИМа

2460, када је била коњункциЈа

ма, који желе да раде на, нашој науци.

вршене са, великом тачношћу и оне су искоришћене.' У 1 ве·

..

.. .

ку по·сле Христа, зё"- утврђивање померања солстиција У ре

троГрадном смеру. Вепики · заштитник астрономије био је и
цар Гинт _ Сонг (почетак

за

Xl века), који је дао велике суме

прављење инструмената

и

саста·вљање је· дног а~троном

ско·г дела, а такође и Кублај - Кан (1214-1294), КОЈ'И и сам.

Вnадаоци эасnужни эа астрономијv
У данашње време, ка.да пој~дине државе дају огромне
суме за на,учна· истраживања, па и на пољу астрономије, мо

же се човек запитати: а

када се,

r<o је помагао науку у старо време

како се обично мисли,

није довољно

увиђао

њен

значај за човечанства? Али ни у најстарије доба за. ко·је исто

рија зна, није астрономија (она нас овде једино интересује)

била. без заштитника, а њени заштитнИЦ<I>'I били су најчешће
владаоци, у то време готово једини који су то могли би,ти.

· Али сем владаоца који су задужили астрономију омо·гућава,
јућ'и рад поједин1-1м астроно· мима, би·ло је и таквих који су се
и сам,.., акти.вно бавили овом лепом науко·м, али наравно њи

хов број је ма,ли. Овде ћемо укратко
владаоци,

у

току

векова,

помагали

навести

развој

који су све

астрономи,је

или

са·ми на њој радили, те та, ко допринели да се она ра· звије до

данашњег ступња·. Међу ЊИ 1 Ма ћемо наићи и· на неке за које
се,

пошто

су

пс-зна.та

њ'ихова

друга'

дела.,

никад

не

би

по

МIIоiс·лило да су во· дили рачуна и о науЦiи: у својој земљи.
-Многи кинески царе· ви помињу се као заштитници астро
номије, или су пак њихова имена' на који други . начин веза
на за ову науку. Ту је на првом месту цар Хоанг - Ти, који је
подигао једну опсерваторију и за чиiе је >ИIМе везана рефор-

уживаше

глас:

научника·.

Ва.вилонско'г краља Хамурабиа тако 1исто треба по·менути.
Остао нам је сачувс,н један његов указ којим потврђује уме
тање 1З месеца. у го·дини ради исправке календара, јер се У
то време исти регулиса. о по Сунцу И· по Месецу. Други, исто
· живља ше
толико познати вавилонсt~и · крељ, На б онасар, КОЈИ

средином Vlll века, познат је у астрономији по ери која
носи његово име, а чиј"и: nочетак пада на годину 747 пре Хри
ста. Ову еру употребљава.ли су за, своје таблице стари астро-

номи , међу њима Хипа.рх и Птолемеј . О Оси·мандиасу (епи
патски Сем ф ос) говори се" на стр. 158 овога· броја ревије, те
се на њему нећемо задржа•вати.

Ако се може вероват·и грчкој митологији,

Атлас,

Краљ

Маури:таније, отац Плејада. и ХИјада ·а син Уранов, бавио се
астрономијом и

пронашву

је сферу.

Велико

астрономске·

знање приписује се и еубејском краљу Пала• ме,ду, савреме

нику Одисеја, за кога Софо, кле каже да је поде·ли· о ноћ на
· више

делова·, служе-ћи се· за то

посматрањима висине зве·з-·

да. Он је учио мореплов-це · как·о да се за време пловид,бе
управљају по звездама.

Два велика Римљанина, Цезар .и Јупијан Отпадник, та
кође се помињу у историји астрономије. Први је познат као
·
Ј·е и·
оесЬор· матор календара и љубитељ астрономиЈе, КОЈИ
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сам написао једно дело о астрономији. Јулијёl!н се такође· и

сам бавио

астрономијом, те је изнео идеју да се планете

окрећу око Сунца, али помоћу епицикла:

"Очигледно је,

ваторију у близини Толеда довео најпознатије научнике сво

га доба, без разлике вере и народt-~ости, па је и сам радио

са њ·има. Још пре него што је постао краљ, ови научници из

каже Јулијан, да: планете играју око његс:t (Сунца). Планете,

радили

играјућ·и око њега као краља, крећу се по кругов<и1ма у врло

име, а које су објављене

тачним размера·ма на о·дређеним от~тоја.њима О· Д њега., пра

на престо·. Као и Ал - Мамун, Фридрих

већи не·ке застоје и ходајућ:-1 напред и натраг ... " Активно се

немачки цар 1Н краљ Двеју Суцилија, потстрекавао је на пре

бавио а.строномијом и Йра.клије 1 (576-641) који пи•саше ко

вођење

ментаре о делима Пто·ле·меја·.

арабљанског на ла.тински. Изгледа· да је цар имао неку врсту

· . ' Ко би могао помиспити да је крвави освајач Тамерлан
био за·штитник науке, па 1И1 астрономије? Међутим то је тачно.

су

чувене

"То·ледске

класични·х

планетариума:

дела.

златан

таблице",

Тада

свод

са

које

носе

и

његово

на дан Алфонсовог ступања

1252,

је

11 (1194-1197-1250)

Алма.гест

звездама

од

преведен

драгог

са

ка•мења

између којих су се кретале планете. Као заслужног за астро

Он је помагао научнике, па је осно·вао и неку врсту акаде
мије. Његов унук Улуг - Бег био је не само заштитни·к Ура
није, већ прави, можемо рећи велики, астроном.. Око 1420

(1394-1460),

саградио је у Самарканду велику опсерваторију и снабдео

торију и довео на њу многе Ндучнике и морепловце, а осим

је о·громним инструментима: квадрант ове опсерваторије био
је висок као црква Свете· Софије у Царигра.ду. На ову опсер

тога основао катедру астрономије у Лиса.бону. Познат је као

ватори·ју довео· је В·Ише од ст·о научни•ка,

био је одличан посматрач и њему дугујемо за каталог 1018
звезда, које је сам посматрао.
опсерваторије

и

снабде·вали

их

инструмен

тима. Прво ћемо навести Ал - Манзора (712-775)
установио службу

оина

младости

организатор

португалског

посвеЋује

поморских

краља Јована

науци.

По·дигао

је

1,

се од

опсерва

.

~

експедициЈа.

Иако противник Коперникови'х идеја, Виљем

(1532-1592)

који

једну

заслужио је да се

IV хесенски

по·мене у историји

с;~ст' роно

мије због ката.лога звезда кој • и је на·чинио са својим асистен
тима. Он је у Каселу, на бедемима, имао неку врсту опсер

Арабљански влада.оци та.кође _ су помагали своје астро
подизали

ране

који су изра.дили

чувене табпице, веома дуго употребљаване. Сам У л уг - Бег

номе,

номију и навигацију треба поменути и Хенриха Морепловца

астроно·мски·х

посма. трања и

израчунају таблице. Много веће заслуге

има

дао

који· је
да

се

Ал - Мамун

(813-833), јер је подигао опсерваторију у Багдаду '"" Дама.
ску и штитио у великој мери математичаре и астроно· ме. Он

ваторије, одакле је посматрао Сунце, планете и звезде . На

вешЋемо 'још само Рудолфа

11,

заштитника Тихо -

Брахеа и

Кеплера. , кој,и• се поред алхемије бавио и астрологијом,
сам

г;равио хороскопе.

Изгледа

да је сарађивао на

те

изра• ди

таблица познатих под његовим Именом, а које су изра.ђене
на његову иниција·тиву.
Има, као што в•идимо ,

доста примера како су

крунис а не

је, осим тог.а, дао да се преведу на арабљански многобројна

главе

дела грчк· их

јалне жртве које треба поднети да би се наука о небу могла

писаца, међу осталим Еуклидови "Елементи"

и

Алмагест, и наредио да се изврши м.ерење Земље. Султан
Га.сневи· д одмах по ст'упању на: престо оснива једну ак.:щеми•
ју са· богатом библиотеком. Око ове ака•деми~е били су оку

цениле

а.строномију

и

имале

разумевања

за

ма.тери

успешно обра.ђива·ти . ЗахваљујуЋи Њ<И<Ма, многи научници до
били су неопходна срества за рад којим су допринел:-1 да се

постепено

употпуни

наше

знање о

васиони,

чије

су

тајне

пљени многобројни научници, а· међу њима и Ал - Бирунl-f,

привлачиле пажњу

nозна·тИ астроном. Најза. д, Мелик Шах

ти<ли на:уци, веЋ и оних који су у свакидашњем жИвоту били

1

(рођен

1054)

поди

же У Багда.ду опсерва·торију чији су астрономи реформ,исали
персиски каЛендар: устано·вљена је нова ера, џ е л а л с к а,

која почиње 1075 године, а почетак године био је о пролет
њој равнодневици.

У нов<И•је вре~е позна.те су заслуге за астрономију шпан
ског краља. Алфонса Х

(1226-1252-1284), који је на опсер-

сасвим далеко

од

не само оних

кој•и

су свој

живот посве

ње.

Ненад Јанковнt.
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Иэrnед

lsforijske zanimljivosfi
Kine ski ca'r Hoang-T1i, koj<i је Ы,о stupi,o na prijestolje ро prilici
'2698 godin.e prije Hrista, uveo је u Кin1i kalendar sa cШusom od 60 god!ina . Тај је cjklus ', ј sada u upotreb1i; go·dline 1864 zapoceo је Ьiо 76
cjklus . Racunajuaj unatrag , poce·tak prvoga cjklus.a poklapao Ьi se sa
g od,jnom 2698 prjje Hrjsta, а to је upravo godjna stupa,nja na p ~jjesto-'
lj€' ovog kineskog cara. Ovaj је саг prV'i -iznasao mjesecnj cjklus od 19
god,in,a, ko}i vraca na 1isti red Mjeseceve . mene (novli lunli'a) i ustape
,(plenilun'ja), tj. p.o sljje 19 godjn,a mj ,jmademo u 'i ste dane kroz celu godj nu mlad,j ј pun Mjesec. lstli m redom se takoder vracaju Mjeseceve
pomrcjne. Me·ton., atenskj astronom, god'jne 439 prjje Hrjsta .jznasao је
ovaj mjesecn1j ciklus, ko jli је vec Ь1 јо po,znat u KiПij mnogo stoleca pri"j e toga . Za сага Hoang -Тi kaze se da је prona·sao ј magne·tsku ~igl u.

*

Djodor sa S:icjij,je pг·jpov j jeda о Qs,jmandj.asu, юjs·jгskomu kr -зlju ,

o'V'O (Н Ь. 1, с . 49) : Ovaj kralj dao је sagradif.i u Tebama kolosa 1n·j spo1

me n,jk gdje је Ьiо njegov grob. Tu је Ьiо postaVIjo natpis : "Ја. ·sam Qs jma ndlias . Tko zeli da znade t•ko sam ја i gdje sada poCrivam, neka prevaz,ide jedno od moj.ih d j ela «. Ovaj Spomenjk stajao је 32 m-ilii,ona mina ,
jednako ро prjl jci 600 mill-jona dlj,nara. Tu је Ьila bogata ЫЫiote•ka ј astronomska opservatonjja. Na vrhu Os.imand,jasovog groba nalaz·jo se jedan
'krug od zlata kojj jmadase u ob,jmu 365 lakata а deЬi j1i nu od jednog
'lakta. Svak i laka·t odgovara·o је jednom danu u godjni ј Ьiо је na njem u zabele zen ·jzlaz ·ј zalaz Sunca ј nekjh g lavn,jh zvjjezda. Di.odor kaze da је Kamblz, kada је na celu persjske vo,jske osvoj1io Eg i;pa t, od·ne o ova j zlatn'j krug sa sobom .
D-r Urban Talija

неба

Сунце н Месец (за Беоrрд!д по ср. евр. вр.)
МЕ С ЕЦ

С УН Ц Е

:.:

~

"'"'
"'

оса

0.0.

t~

:s:"'

~ u

m h
1 1 5 о 1
11 1' 5 11
21
5 23
(31) l 5 35 1
Планете 1 (у

18
17
17
17

15
57
38
19

13
12
12
11

m

h

>11

1
1
1
1

15 1 30
46
30
15
29
44 1 28

1h

ср. евр . в р.)

Венера

Марс

h

m

tn

...u

"'"'
"'"'
tn
tn

h

46 1 + 0,1 1 з 58117
43 - 3,2 14 58
о
41
6,8 1 20 7 1 9
39 - 10,2 1 5 16 1 17

1-

.

Ор::

о. са

~"'{

U;:.,

111

37
4
50
18

1--zS,i
1 8,8
1 18,8
1 -

Сатурн

Јупитер
1

~~--~-, :
- - 1:,...
' -7""'3-5,....,5 Г+ 1 8
11 1 8 16,2 1 + 17
21 1 8 58,9 1 + 15
(31) 9 42,6 1 + 13
Планете

m

з211о 39,7 1 +
35 11 3,6 1 +
5111127,2 1 +
20 [1 1 50,7 1 +

9 З9 1 2 54,4
7 11 ! 2 54,2
4 40 1 2 52,7
2 5 2 50,0

°'

h

8
8
8
8

1

ml

м
h tn

м

1
1

П1

11

34 1 7 22 1 11 37 1 6
35
7 18 1 11 22 1 6
11 6 1 6
38 1 7 10
42 1 6 58 1 10 52 1 6

полудневни

МесеLЈев е

1

42 1
32 1
21 1
11 1

ме н е:
дана

четврт
месец

Последња

четврт

"

2
8
16
24

у

"
"
"

h
5
20
15
18

m\

3
3
2
1

52 1
12 1
31
53 1

m
15
32
41
47

Сату р н
M-- ~- -

h

лук.

Млад месец
Пун

аm ј

1

1

М : време горњег пролаза кроз меридијан;

Прва

h

1+15 17 1 2 52,3 1 + 13 .52
1 + 15 14 1 2 51,6 1 +13 47
1 + 15 6 1 2 50,3 1 + 13 39
1 + 14 52 1 2 48,4 1 + 13 29

Јупитер

Марс

1

1:

1

11
Венера

1
11
21
(3 1)

hаm 1

°

1

hm
11
mi h m
7 6 гзsог-7-о
7 6 1 3 10 1
6 59
6 59
7 5 1 2 29 1
7 4 1 1 52 1 6 58

161

160
Занимљиве појаве

Сунце н Месец (за Београ'д

ср. евр. вр.)

по

МЕСЕЦ

СУНЦЕ

:s:

о.

<')

;,::

.IC'

о.

"'

"'

~
<')

"'

11

т

СО

i5.

11

т

~

1 (у 1h

i

о
о.

"';:;;

~

u

u

;>,

:...

u

28
28
29
30

42,6 1 +
26,6 1 +
10,6 1 +
54,7 1 +

Планете

.

<')

~

11)

.~

.о

:s:

о.

;>,

<')

h

т

1 39

~

"'
:s:

<')

т

!-

u

о

"'

о.

(У")

т

"'
!-

т i U

h

i

"'~
»

-10,2 1 5 16 1 17 18 1
-13,1
9,4
о 56 1
14 44
- 15,3 1 20
18 1 10 29 1 19.4
- 16,3
6 36 17 8 1 0,1

1 39
1 39
1 40

ср. евр. в р.)

Марс

Ју питер

] -;:-~--и-- -~а~ ,-и
119
11 110
21 111
31 111

i

Q)

' ::;(

о.

11

П1

u
:I:

;,::

!-

"';:;;

о.

т

Венера

~

"'
"'

"'

:I:

35 1 17 19 1 11 44
48 1 17 1 1 11 13 1
о 16 44 1 1о 44 1
14 1 16 28 10 14 1

5
5
6
6

Планете

"'

·~

Е-<

(У")

11

1
11
21
31

·

~

:s:

:,;
о

f

<')

"'

\0
9
!-

о

;,::

;,::
u
:I:

<1)

13
IO
6
2

20 1 11 50,7 1 +
8 1 12 14.3 1 20 1 12 38,0 1 7 1 13 1,91 -

11

.а т '

Сатурн

и-~ т

~-Х
6-Х
8-Х
12-Х

Потпу н о помр ач ење Сунца невидљиво у Београду.
Минимум Алгола у 0,9h.
Минимум Алгола у 21 , 7h .
Јуn и тер у t<Оњу н·кцији са Сатурном у 1 h, на 1°, З северно .

15-Х МаксИмум
сјај 5m, З.

сјаја

дугопериодичне

променљиве

R T~ianguli;

н.зјвеt.и

18-Х Јупитер у коњункцији са Месецом у 1h, на 1,0, 4, северно. Сатур н у коњункцији са Месецом
у 1 h, на 0°, 1 северно.
Метеорски
рој Орионида; радијант код n i O ~i on-is; ср е дњи број метеора на час: З7
најсеt. и , 21 најмањи; могу се посма1:рати до 20 октобра.
2З-Х Сунце улази у знак Стрелца у 15h.
26-Х Минимум Алгола у 2,6h.
2 8-Х Венера у коњункцији са . Месецом у 5h, на 0°,5 северно .
28- Х Минимум Алгола у

2З,4h .

З1-Х Минимум Алгола у 20,Зh.

1

5 1 2 50,0 1 + 14 52 1 2 484 1 + 13 :29

2

5-IX Максимум СЈаЈа дугопериодичне пром е нљиве R Ursae majcris; највеt.и сј•ај 6m, О.
6-IX Ве не ра у н а ј~ ~ t.ој западној елонгацији у 5h, на 45 °, 9.
11-IX Максимум
СЈаЈа
дугопериодичне
променљ и ве
У Boot1is ·
највеt.и сјај 6m, 4.
'
15-IX Минимум Алгола у 23, 2h.
18-IX Минимум Алгола у20 , Oh .
20-IX Сатурн у коњункцији са Месецом у 22h на 0°, З северно.
21-IX Јупитер у коњункцији са Месецом у Oh, на 10,7 сезерно.
2З-IХ Сунце улази у з~ ·1К Ваге
(LiЬr a) у 6h; nочетак јесени .

О 31 1 2 46,1 1 + 14 34 1 2 46:0 1 + 13 16

3 7 1 2 41,5 1 + 14 12 1 2 43,2 1 + 13 2
5 41 1 2 36,3 1 + 13 48 1 2 40,1 1 + 12 48

Шетња по небу
Сазвежђе Вага

(Libra) је најкасније образоване зодиакално сазвеж

ђе . Оно ј е постало од једног дела сазвежђа Шкорnије, које је првобит

но б :-~ ло веома велико, да би се број зодиакалних сазвежђа допунио до
дванаест. Како је Вага била образована од оног дела Шкорпије где се

11

замишљало да

се налазе кљеште ове небеске животиње, то се оно ду

г о по м и њало под " Кљеште ". Овај назив налазимо код Хиnарха , па и код
Марс

Венера

о.

\0
о

м

~

11

о

~1~ 1
21 1
31 1

8
8
8
8

М:

време

1:

- - -----

1

м
т

43
47
52
56

h
6
6
6
6

т

58 i 10 50
44 1 10 34
29 1 10 19
12 1 10 2

ropњer

По луд невни

ћ

т

пролаза

ћ

1

т l h

м

6 11 1 1
6
1 1
г. 50 1
о
5 40 i 23

49
6
22
35

м

1

т l
1
1
1
1

кроз меридијан;

h

т

7 4 1
7 3 1
7 1 1
7 о 1

1

h т 1 h т
1 48 1--в58
1 6 1 6 57
6 56
о 24 1
23 38 1 6 37

Птолемеја,

иако веt. Манетон, египатски

свештеник

и

чувар светих

архи

ва храма у Хелиополису, у 111 веку пре Христа , наводи како су Шкорпи
јине кљеште претворене у та сове Ваге . Постоји и једно мишљење по
коме је Вагу додао зодие. ку сам Хипарх. Навешt.емо још и то , да В е р
гилије у свој им " Георгикама " каже како је Ваг.з nостала у време Авгу
ста, али се ово гледиште не може

nрихватити из разлога

што

се

она

п омиње веt. много раније .
Само· су две звезде , од З1 видљиве голим
око м, и то а л ф а и б е т а друге привидне величине . Прва од њих

је двојна (пратилац 6 m) и као· Т•lКва може се видети и у обичном до
Ј . F. Schmlidt
открива
променљивост
д е л т е у
Ваги , која пр и пада звездама Алгол-типа; њена периода износи 2,ЗЗ дзна
(од 5m, О до 5m, 9). Осим ове има још доста звезда дугопериодичних

гледу. Године 1859

променљивих, али их овде не можемо набрајати.

лу к.

Месечеве мене:
Млад месец
Прв а чет в р т
П у н месец
Последља четврт
М л а д месец

Са ту рн

Јупитер

fu

да на

1 у
8
16 "
24 "
30 "

"

h

т

13
7
9
7
23

41
18
15
4
3

У ав густу месецу , око 21 h може се лепо посматрати , доста висо
ко на западном небу, једна веома лепа сјајн.з звезда, Арктур, која при
пада сазвежt.у Волар (Bootes). Навешt.емо песнички опис по ј аве овог

сазвежђ .з који даје Хесиод у своме спеву

" Радови и дани ":

" Када

је

Зевс, вративши Сунце , завршио шесет дана зиме, сазвежђе Арктура на

пушта свети ток Океана и пење се бљештаво

из сред. ине

мрака " .

На

другом nак месту песник саветује да се грожђе бере " кад зора угледа

Арктур". Описујуt.и ово Сё'. звежђе Цицерон вели: " Иза седам звезд•Ј Ве

ликог медведа налази се њихов чувар, Арктофилакс,
кога
прост свет
назие. а Воларом : он изгледа као жетелац који тера волове . упрегну:ге у
nлvг .
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име Арктур често nонавља". Арктур је заиста
леnа
СЈаЈности на нашоЈ
хемисфери; он се може видети

звезда,
треt.а
по
веЋ четврт часа по

који

седи,

а

за

кога

се

држи

да

претставља

Изидиног

сина

Харпократа

заласку Сунца, а то је прва звезда кој1а је виђена усред дана,
што
је
nрви приметио француски астролог Marin (1635). Због тако јаког сјаја
стари су на њега обраt.али велику nажњу, те га и Хсмер и Хесиод nо

како по речима Плутарха, " држи један прст на устима као знак t.утања".
" Офиух, како га зову Грци, каже Цицерон, дави обема
рукама
.Змију која га својим телом стеже. Међутим, он остаје чарсто на својим
ногама, газеЋи очи и бокове Шкорпије " . На месту Офиуха (Ophiuchus),

мињу,
обраt.ајуЋи на њега nажњу
nомораца, а исто
тако и Вергилије,
који саветује да се њиве ору у време кад сија Арктур. Ову звезду nо

који се налази јужно од Херкула, Егиnt.ани су имали неку личност
главом копца која седи у чмцу и држи скиптар. У овом делу неба

сматрао је у V веку (како з.зкључује Delambre) неки астроном Амониу<.
noмot.y астролаба, па је нашао да се она nомерила у латитуд. и, баш· као
што је Хиnарх учио. Много векова касније Jacques Cassliln•i је такође на
шао

промене у латитуди

Арктура.

Занимљиво је

истаt.и · д.з је Арктур

такође прва звезда чије је соnствено кретање одређено. Ово је учинио
Halley, који се за ту сврху nослужио Хипархо·вим nосматрањимз. Од

астронома са Рода па до

Hailley-a Арктур се nомерио за 1° 15'. Његово

са
за

бележено је много нових звезда. Кинези су заnазили nојаву једне нове

1230 године, а која је идуt.е године ишчезла. Кеплеров ученик
Brunowski, 1604, открио је једну нову, сјајнију од Јупитера, која се из
губила из вида 1606. О овој звезди наnисао је Келлер дело " De stella
nova in pede Serpentanbl " (стари назив овог сазвежђа) , а Галилеј, Фа6рициус и други ондашњи астрономи ·тако.ђе су је nосматрали . Помиње
се и једна нова за владе цара Хадријана, а једну је 1848 открио Hind.
Најсјајнија звезда , а л ф а Ophiuchi (2m) припада спектралној· класи А 5,

Ba.rnard-oвa

звезда

-

са

највеt.им

соnственим

кретањем

.а температура јој је 8100°. Али најзанимљивија у овом веома богато·м
сазвежђу је чувена Ba• rnard-oвa звезда пројектил, названа тако јер
има највеt.е соnствено кретање: 10",5. Barnard ју је открио 1916. Њен
nривидни сјај је 9m, 7, што при удаљености од Сунца од 5,9 светлосних

Збијена звездано јато М

r одина даје за аnсолутни сјај вредност од 0,0005 {Сунце = 1). То је цр
вени nатуљак сnектралне класе М (температура 3500°) , чија је маса 0,25
·Сунчеве а пречник О, 11 Сунчевог пречника . Колико је брзо њено крета
!Ње види се из слике, чија величина претставља nун Месец у одговарају
t.ој сразмери. Како преко Офиуха прелази једна грана Млечног nута,

5 (N.G.C. 5904).

то је овај

соnствено кретање износи 2", 28. Арктур је жути џин (спектрална класа К 0
температура 3700°) привидне величине Om,2, који је од нас удаљен 29,4
светлосних година. У Волару има много двојних и променљивих звезда

које nружају широко и занимљиво
једне двојне спиралне ма г лине , Н.

nоље

рада

nосматрачима .

Поред

11 751-2 Bootes, у истом сазвежђу на

лази се и једна група од око 1ОО спиралних
магли на,
карактеристичних
по томе што имају једну од највеt.их брзина: 40 000 km/sec, што је ви 
ше од седмине брзине светлости .

У малом сазвежђу Северној. круни (Co·rona borealis) које се на
л а зи и змеђу Херкула и Волара , а које заиста личи на " круну nламено
r а сјаја " , како вели Цицерон , има 30 звезда видљ и вих голим оком, од
којих је једна , а л ф а Coronae borealis
(Гема) ,
привидне
вел и чине
2m, З. То је двојна звезда спектралне класе А о, а темnературе 11 900°
Једна

занимљива

нова

nој ав и ла

се

1866,

дост и гла

величину

2m,

а

nосле

девет дана ишчезла за голо око . То је била прва нова која је спектра
сколски исnитивана. Вредно је nоменути једно велико јато маглина у Се

в е рној круни, које броји око 400 чланова просечне привидне величине
19m; Humason је код једне од маглина у том скуnу нашао радиалну бр
зину од 21 000 km/sec. Удаљеност овог јата износи око 125 000 000 свет
лос н их година .
Ћана на месту

Неt.емо з.зборавити да наведемо, да је код старих

које заузима

Северна

круна била фигура

једног

Егиn
човека

предео

веома богат у звездама , јатима и

галактичким магли

нама . Поменуt.емо само неке од њих. Ту је на првом месту збијено јато
N.G.C. 6402 (М 14), веома сјајно у средини, затим N.G.C. 6218 (М 12)
чија је укуnна сјајност 6m,8. Веома је леnо и збијена јато М 9. Што се
ти. че маглина. нај'nознатија је она у близини звезде р о Ophiuch'i, која
је делом тамна а делом сј 'ајна. Веома је интересантна и тамна мзглина
са ознаком Barnard 72. Навешt.емо још само и једну прстенасту маглину,

N.G.C. 6369 и једну nланетарну, N.G .C. 6572.
Сазвежђе Змије (Se·rpens) подељено је Офиухом на два дела, јер
ј е на старим картама претстављено• како зе Змија обавија око његовог
т ела . Један део, онај који се налази између Ваге и Северне круне , на 
л а зи се претежно на северу од екватора, а други, који се сем са ОфИ ·
ухом граничи још са Штитом и Орлом , својим
веЋим делом
nриnада
јужној хемисфери.
Најсјајнија звезда овог
сазвежђа, које их имз 57
в v. дљивих голим оком, а л ф а Serpentis (2 m, спектрална класа К1 , тем
пература 39000), налази се у северном делу сазвежђа . Сјајније двојне
звезде су б е т а Serpen ~is, на северу од а л ф е (3, m 8 и 9m, 2),

5 Serpen t is (5m, 2 и 1Om, О) д е л т а Serpentis (4m, 2 и 5m, 1 ), ни Serpentlis (4m, 3 и 8m, 0). Једно врло леnо збијено јато М 5 (N .G .C. 5904),
које и м а 12' у пречнику, а тотQ лни сјај 6m, 7, привуt.иЋе nажњу nосма•рача који расnолаже скромним дурбином .
.
Да

кажемо нешто и о Змају (Dгасо) ,

циркумnоларном сазвежђу,
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. који скоро са св и !( стр а на Qкружује Малог м е.д веда и кој и " Да би при 
. зор ЗЈ!е зда н ог н еба уч и нио ј,ош , леп ш ~ м ... као нека река брзог т ока ви ·
, југа, пун претње, обрће _се . и ок. реће и чије је тело пуно вијугавих пре

, воја " Цицерон, који <;е ов~ко изражава
, речи за ово сазв.ежђе . . Н а јс ј ајнија звезда,
r када поларна звезда , ШТО је Е ги пt. а н ИМ •)
11 рв и , прил и ком г_р а ђења једне пирамиде ,
р иј у која је гпедала у ову

О• Змају, и м а јlош доста пЁти х
а л ф а . Draco•n:is, била је не
и Кинезима било· ПО•знато . Ови
н а чи н или су у њој једну г але

звезду , тада

поларну , а к и н е ски

астроном

. Ју-Ши нашао ј'е да се ова звезд а не кр ећ е; то је било око ·----; 2700 годи

1-6 м а ј а : Облачно време са кишом владало је
Кр а љевини . Доста је јака кошава у По· дунављу .

ном

делу .

8 м аја: Облачно време владало је у целој земљи . Кише је било
местим и чно

на

западној

половини .

9 маја: Извесно разведрав .зње на Приморју и североисточном де 
лу .

Облачно у осталим пределима

са

кишом

на

крајњем северо з ападу

и југу .
дравање

с - 4500 бл и зу ј о т е Dra co-ni s. Ово по м ерање пола , као што jle поз н ато ,
. н а,ста је у,след . прецесије. У Змају се н алазе две бел е звезде спектр а лне

11-12 маја: Прiнежно ведро време са осетним
ратуре. Јач .з облачност на северозападном делу .

10

. к л а с е .В , .з то су к ·а п а Dr-aco·n,is (температура 22 500°) и з е т а Draco-

13
н ашој

По р ед о в е звезде п озната је и планетарн а м а гли н а Н . Vl 37, ј е р ј е он а
прва _своје врсте која је спектроскопски
испитиван а ,
1864, од стране
Hugg11 ns-a ; уместо непрекидног спектра показале су се са м о тр и све 
тл е л и ни ј е,

што је

доста

изнен .з дило овог

р а лн е ма глине: N .G .C.

4621

сп и рала,

~

прву овалног

(М

59)

др у гу

чувено г астроно м а .

и N .G.C.

обе

5866,

вре т енастог облика ,

без

Две

целој

7 маја: Долазак хладнијег ваздуха и з Средње. Европе проузроко
вао је захлађење у целој нашој земљи . Киша је nад .зла на већем с евер

не, у време кад ј е владао Кином цар Хоа н г- Т)'1 , који
ј е . под и гао
једну
· в е лику · опсерватори ју. Пре но што ће - доћи у близину а л ф е Dracon.is,
сеЕ: ерн и
пол
био · је,
око -6000 г одине код т е т е Dracoпi s а око

n.i,s (температура 19 300°) . По м ен у ћемо , са м о заним љи вост и рад и , д а ј'е
п осма т рајући звезду г а м у Draco.n-is Bradley, 1725, открио абер а ц и ју .

скоро у

ма ј.з :
на

Разведрило

источно ј

маја:

земљи .

са

се

нешто

на

западн о ј

Ново захлађење праћено
Извесних

половини.

кише на крајњем

ведрина

било

К Р Е Т АЊЕ МЕ Т ЕО Р ОЛО Ш КИХ

је

ј а чим
у

Постепено

порастом т емп е

наоблачењем

приморским

ЕЛЕМЕ Н АТ А

У

у

целој

крајевима .

ПОЈЕДИНИМ

МЕСТИМА НА Ш Е К РАЉЕВИНЕ У МЕСЕ ЦУ МА Ј У

сп и

разве

истоку .

ГОД .

1940

видљ и в~1 х

такође може м о

ме нути .

п о-

Н. Ј.

С ТАНИ Ц А
(ме с то)

,~Р~~е у мају и ју~у
(Издаје

Ваэдухопnовно

метеороnош ко

одељење

u
<11
::;:

у

to:(

Земуну)

<11

о.

,

Време у мају

u

.

'

Мај месец био је облачан , и · прилично хладан са великим број е м
к и шн и х

' дана .

' .Ов а к ве .време н ске прилике биле су условљене одржавањем ви со 

ког

пр и.тиска

над

централним

и

источ ни м

делом

ев р опског

конти н ен т а

и н ароч ито јаком .gелатношћу циклона на Ср е доземном Мору и над, це
лом Ју г оисто~ном Европо·М.

.
Ја

Ј а ка облачност , велики број к и шних дан а, као и . честа појава олу
резултат

ропско г

су

расподеле

континента .

ваздушног

пр и тиска

У почетку месеца

у

ово м

м е сецу

и знад

наша земљ а ј е долаз и ла

ев 

под

у п лив хл а днијих маса ваздуха из европске Русије , а пото· м и из средње
и сев е рне Европе .
Хладни вазду х поларног п о рекла, , н е nрест ан о је пристизао у · на
ш е кр а јеве , где је долазио у сусрет топло ј струји са југа ко ј а ј'е дола 
з и ла с а Средозе м н о г Мора . Услед сусрета ових двеју ра з личитих вазду
шн и х ма са , карактер времена је б и о веом а променљив са доста ки ш н их

1

д а на са по ј аво· м грмљавине.

Овакве

временске

прилике

влаладе

су до

пред са м крај

к а да се делатност циклона мало стишала тј. била

м ес е ца ,

пот и сн ут а даље п ре м а

и стоку и ју г у . Тада је код нас завла д ало доста лепо време . Ал и су с е
и т ада услед мокре зе м ље и јаче Сунче в е инсола циј е стварал и вели к и

обл .з ц и, кој и су давали пљускове к и ше и ло к алне олуј е .
Дневн е темпера т уре н и су б и ле велике , што се види из приложене
таб л иц е. Ово· је имало од ј ека на пољопривредн и м
к ултурама , кој е
су
иначе м ного

страд а ле од јаке и дуге з и ме, а у ово м месецу услед не 
довољне инсолације односнр топло-т е за свој разви т ак.

Н а јвеће кол и чине
ро ч ито

на

западно м

Кр е тање
п регледа :

тало г а

пале су у

планинским пределима ,

а

на 

делу.

временских

прилика

по данима

ви ди

се из

приложеног

11 Љубља н а

2 Ј Загреб
11 Марибор
41 Бања Лука
5 Ј С арајево
61 Кал ино в ик
?Ј Тузла
В Ј Мостар
9 Ј Краљево
10 Ј Сл. Брод
111 Нови Сад
121 Осек
1 3 Ј Сента
1 4 Ј В . Г радиште
151 Београд
16 Ј Крагујевац
171 Ниш

1BI

191

Заје ч ар

К. Митрови ц а

201 Пеh

2 1 Ј Скопље
221 Дем. Ка п и ј а
231 Битољ
24 I · Р аб
251 Сплит
261 Херцегнови

*) 10

r•

11.

Ј 1 3.7 J :2tЩ26 I

Ј 1 4. 6 ! 1 27.О/ 28Ј
f1

1 3.2 Ј 25.5 25i

1 15.0J27.8J27I
1 13.6 !127.4 Ј 26 Ј
Ј 9.9J21.0I26 J
Jl 14.3 I27.6I27 J
1 17.0I29.BJ26 J
1 1 5.Щ29.9 1 ЗО Ј
1 14.8I2B.6 271
1 15.6J29.0I29I
1 14.9126.41'251
1 15. 01,28.21'2 71
1 1 5 .1 Ј 29.2 Ј27 Ј
15.4I2B.OI27 I

2.21 151

5.1 Ј

3.7Ј

4.81

О.? Ј
1 .4Ј
1.4 Ј

7.BI
о.з Ј

3.81
4.01
4.21
l.SJ

1.01

4.01
1 4. 8Ј 2В.6 Ј 27 Ј
IAI
0.81
1 15.0,,29.51301
Ј 14.1 29.5 I27J- 0.61
. 13.7 I?5.B I ЗO I
0.51
1 14.4127.71301 3.51
1. В Ј
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2~ јуна: Наступило је разведравање скоро' у целој земљи. Темпе
ратура

Је

23.

осетно

јуна:

з а падно·]

порасла.

Поново

се

наоблачило .У

свима

кр,зјевима ,

а нарочито

на

половини. Олуја са кишом било је местимично.

24-25 јуна : Преовлађ и вало је оолачно са кишом у пљусковима и
местимичн и м о· лујама на западној по· ловини. Ведро на источној .
26 јуна: Облачно на источној , а делимично облачно на заnадној
половини .

Кише у пљусковима и олуја било је местимично .

27-29 јуна: Облачио и кишно време у целој Краљевини . Мести
мично је. било и олуја . Слабије . захлађење наступило је у целој земљи.
30 Јуна : Извесно разведравање на Приморју и северозападном
делу .

Облачно

са

кишом

местимично

на

осталом

делу.

Referati
POLARNA SVETLOST OD 24 MARTA 1940.

.
ка,~о ~е vec javliO Sai\U!ГП (br. 3 str. 79) 24 marta primecena је u
~aЭim kraJ.eVImla poj?•v a pola,rпog sj.aja. Vrise је puta vec istakn.u to da
Је ova po,Java u nas11m krajev:j,ma pnjlicno retka, medu ~i· m u razmaku od
26 mesecj ~јГ'!'аФј smo s~~d 1a. 1ј d·r~ugu p· oj~vu pola~nog sjaja, sto· је verovatn~ u vez11 sa produzenjem Jake Sunceve a~l' lvnost:i i posle njenoga
maks•1muma.
.
Pojava је posmatran.a u s~im kr,ajevima Jugoslavjje gde је nebo
1:)1·lo vedro. » Hrvats~i Dnevпjk<< od 26-111-40 pod naslovom »»Peta poja va polar.ne svel'lюs ti u poslednjlih 70 godlj·na« pjsao је :
» Si.n~oc. - tJ .. 24 ozujka - lj~medu 7 ј 8 Slatli jzn.a·d Zagrebacke
Gore I?OJaV'I.Io se .~а nebu osoi:)i·t~o ~rumen,jlo', ko,je је jzazvalo pozor"?st ~v,1h o r1i1h, kOJI s~ ga ugleda:lj , Od z,apada prema istoku vel'iki је
dю SJ~vemog neba Ы110 tako rumen, te је •jzgledalo, kao da је jza Zagr.ebaoke Go.re suma u p:lameпu. Crvenliloo је Ьilo ispresecano bjelkastlm dug•jm tradjma .ј ,jscez'a v,a,lo prem.a zapadu ...
P.ojava pola•nne sV1j1je·tlos·t j u nasjm krajevjma sa zn,atnljm jntenzjteto·m Ј~. ~jje:t!Ga,._ alj opet. nljje ta!Go ~jjetka, da је pojedljnac ne Ы mog.a.o doZIIVJ:'~II v1.se neg.o Je:dnom _u ~-.:om ! jyo,t u. Tako su posljedn1jh sedam d'e c·elliiJa vн dene 1 op1san.e cet1~1 pO•Jave polarne svj,jetlostj. Jedna
је bjla 24 !ј 25 11fjstopada 1870, druga 17 studenog 1882, treca 15 svjbnja
1921 а cetvrta 25 lj, 26 эјјесnја 1938...
1 oVIa,j put kao ј 1-939 pojava pola.m e svije·t lost1j blila је jntenzjvna. Kroz . rumenИ? su p~o~ЫjJ•a'lii ~a,rakt7njs tjcnj sVIjjetli prame·novj bljeN,
srebr'n~· S , ~ I, а па ~as.o• ve '1 ·u ~ГUQ'I.m boJar:na . lzgledalo Је , kao da tj pramenovl dolaze I'Z )ed1ne tacke .1spod sjevernog horjzoпta, а ,jzgledalj
su ka,o prame,noVJj !Gakvog slabog reflekt1ora.
Polama svli,je~tl.o,st t naja1la ј~ е juce 'od 7 satj do 7 ј trj cetvrt j na
veoer ,ј gubila se l~aga~no prema zapadu<<.
,.
Pr~ma ! zjav,j . upra,vn,j,ka Geo~jz,jckog z.avoda dopjsn'jku Juta rnjeg
llsta.. P<;>Java Је tra,Ja'l'a о~ 19 ~ 10 m do 19 h 40 m. Kako је do•n eo JutarnJ'I 1115<1 od 26-111-40 pojava Је p·osma,trana u Dubrovn1jku, Ka,r lovcu,
Koprlj.v:nljdj ,ј Ogu•llj1nu. Prema jzvest1aj•u 1j1Z Kop njvniice >>О~о 7 sa ti росео
sa za,гj,Vi sjeverdjstoc'i11i dljo n•e bosklo·na crvenkastljm sv.jje·t lom, k1oje se
~roz 10 casa!Ga 1ИrИо prema sjevero·z apadu. U 7 h 15 m Ыю је rasv,jjetI•Jen tamnю-crvenr jm purpu•rПijm sv;jjetlom veci dlj·o sje·ve•ro,jstocnog ,ј sjeverozapad•nog neboskilo.111a. U 7 h 30 m pojav;iola se na sjeverozapadnom dljjelu 11ebo•s klona tamno-CГVe•nfjm SIV'iljetlom OSV,jjetljena slj rok.a
ver~jk,alna svjje,tla zrakia zele·nka· st~ e Ьоје, ko~ja se Vljdjela ca·S јасе, cas
slabj,j e sve do 8 satj na vecer.
Kako је slljбn: a pojava opazen~a pred dVIjje godj<ne, а kako се 27
о . mj. blj1·j druga oЬijetnoica zes.t okog po·tresa u Podravi,n i, ova pono·v na

pojava s'>'ijetla toФjiko је uzbud1ila praznovje rni sv•ijet, da su mn.o gi ljud'j u Podra VIj nj ј Medumurju b111ii uvjerenli , da се jos iste noci osje·t1Hi potres, ра su mnog1j jos p rjj e ponocj ,j,zveli, stoku .jz staja ј dvo ni st a i
probdjel'j п ос «.
Сlап naseg d'rustva g . Gabr,jjel Divjanovic је posm·a.trao, samo
kraj pojave, al·j је za,to шed• n , jstvu Saturna dostav1j1o i zvestaj g. Ande!e
srajber, m, atшantkli. nje; koja је pojavu posmatra'l'a iz Cakio·vca. Opi s Је
Ј ер ј ,jscrpa'n te ga ob j.avljujemo u celini :
.
»Pojava је trajala goto·vo sat. Oko 19 sa tj prjmjetjllii sm.o da је
nebo na sjeve. ru pop ri mli \o boju popu't zelenkaste. Nebo је tд'ko· bllo·
osVIi•j etljeno jZ'nad sjevernog honj•z ·oПita u podrucju koje је 'imalo oЫik
krLiga. Kr~oz t o svlije,tФo pюdrl~ a su dva lepezasilia sVIi,je•tliij•a t;raka, koji
su tra,ja,li jed.an mj1nut ј pojavil'j se na drugom mjestu i tako n.eprestano . Medu.tim se мј krug rasi rljo 'а svijetlo је postalo crven.o poput zeravice, al:i kao protjrno. Svi jetle zra,ke blle su tada najcesce i najak.t.jvnj.je. SVJjjetlo se pros'j,rlj!l-o П1an1jze prema hor,j!Zontu l?om1jc~ci se ~а CIJelo v•rijeme tra,janja prema zapadu . S.as,y jm nad . SjeVeГПII'~ ~O riZOПtOfY!
Ьil~ j su p rlilljcno gust•j оЫrаај ko·}j su prem,a ze·n.ilu poSrta~al'l sve red11
pre\. aze~j kаю u pahuljlice (ю•vai ce - ojпusi) . Ti оЫасјСФ, n.a onom delu
·gdje se po,javljlival'a pol~arna sv1i•jetlost, kao da su Ы И sv>jje<tij·i j•i, а sVIjietlost kao da је dorlaZJi.la i za njCh . OIП ilkO ka'O Su,nce ,kada Sj•a ;jza oЬia
ka . Sv,jje·t lo је u kasnijoj fazj poprjm.il•o na horjz,o•ntu obllik poput eliipse ·sa ostr,jm vrh01v:ima. Kad је p rlj zavrsetku vec bi'lo slabli je, j1os jednom је oainjelo da za,~ jm ро •jnt.e:nziiotetu (ро prostranstvu nj~e op,ada.l o)
opadne i za kratko v rjjeme ugasne Oc~evi dcj su tvrd blJ j d•a је OIVa poj.ava b i la onoliiko jaka kao on•a u 1938 g•o dljnli«.
Prema posmatran,ju u Be'l91ijoi (V1jd1j Cj,el et Terre 1940 br. 5) pojava је jmala dva maksljmum•a jac,i ne : PГVIi lizmedu 19 h 30 m [i 19 ~. 45 r:n•
druQij seku,n d•alrnlj, maks1jmL1m 1izmedu 22 h 15 m ј 22 h 25 m. Vec11na Је
primetila samo prVIj maksimum, tak1o G. Abett;j (Firen.z•e ) ~ R. Brandt
(Sonneberg). Kak·o tvrde ovli posmat,rac.j crven,j pramen,j su se za nekoli!Go sekunada prot·ezal,j do prek.o zen~jta а s•v etiiO·St se · po. steperю pomera•la orema ljst.oku (а ne prem,a zapadu kako st•ojj u .i zves.taju .jz Cakovca) . ·R. Bгand' t је !'П' i ml j· o 'ј spekt:ar polarne svetl-ost'i na kome se jasno j,st j·c·e pozn,ata zele•na pruga.
lstog.a nad~ a pojaVIj·le su se 1i zabe,l ezene su na celoj Zem1 ljГI' jake
magnetne perturbacjje ;ј poremecaj1j u s.a,obracaju preko kaЫov>a i ra d'ja. Magnetna oluja, jedn,a od n.ajjac.jh, pocela је 24 marta u 14 h 48 "!
sr. evr. vr. i za·vrsjla se 25 m1arta Ll 12 h 1О m. Pюmene u magne·tno·J
dekl,jnacijj (Cjel et Тепе 1940 br. 5) mogu se de•lljtlj u tr,j faze: od 14 h
48 m do 20 h 30 m brze va~rj jacije ve1ljke ampl1itude; od 20 h 30 m
(24-111) do 2 h (25-111) spor1jje p Г'omene velljke ampl j,tude ~ ?d 2 h do
12 h 10 m m•nogobrojn.e. b.rze promene male ampl·l,t ud,e . Najveca promen·a u ma9'netnoj dekl'i nadi•jli 'j7nosHa је 1° 3"5' (u 17 h 24 m marta 24) .
1 u o·romenram.a ho~ r j, zю,n · talne kompo.nent.e prJi.meC:u,j u se tr·j razne faze· i
uopste vel•ika ampliitu.d•a (700 gamma) .
.
PromeAe ver\likarlne komoonente merene . u Ma1nhay-u b1le su vece o·d promena horjzюn,ta.\ne komponente, st•O је SVa~ako ljz,Va<ПIГedno .
Prv.j maks;jmum pola•rnoq si~aia n,astuplj.o је dakle z,a vreme· prve
faze magnet ske oluje , а druQij , slablj,j, za vreme druge faze.
24 ј 25 marta је Suni!eva aktivnost Ьila naroc:i,to jak,a. R. Brandt
је 25 jzbraj'jo 11 grupa sa 113 pO'ied,jnacnjh pegca . Prema posmatranj.i- .
ma jzvrsenjm u Uccle-u пajzn: acajnj }a је b:ila grupa od osam pega, koja је presla kroz p niVIjdnli me·rj·dljja•n 26,1 i zau2:1iшa· la povrsjnu sa precnjkom od oko 70000 km. 24 је prosla kroz me rjd,jja;n jedna druga pega
koja se blla pojaVIИa tr;j da.na ran1jje а 1jscezla vec 27. Ostalle ~есе
grupe pr·osle su kroz merj•dja,n dana: 18,6; 19,8 ј 25,4 G . АЬе·Ш (Firenze) izve sta v a da је grupa pega koja је u~la u dlisk .20-111 "' ~ he!i ografskoj si ri-nli 120 N (prva od gore spomenut11h grupa) lmala VI<Se Jezgar~
1
ј Ьila opkruze na vaпredno ra.zvj~jenom ј tamnom polusen,kom sa znac 1m~a jakjh smetnjj . lstu ј е oe9u posmatrao .na ;;voj?'i ~rivatnoj ?.P~e~
tor·i }j u okoloi пi R:jma g . G . А . Calabrese •1 pr1met,110 11 zvesne Cli'ПJeП·ICe
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nog SJaJa оЬјаVЈјю је liscrpa.n ,jzvestaj g. Braillard, upravnli k Sr~disnje·
kontюle medLtnarod·ne Ulnlije za radi,od'ifuzoiju . 24 mar·t·a 1940 ~tZmedu
21 h 48 m ,ј 22 h 32 m sr. evr. vт. (druga faza magnet·ne oluje) .u Br·is1u
n1jsu se mogllj p1 1jmiH srednji rad,jotalasi (od 265 do 575 m). skand1in?vskih i severno-ruskijh emtjslio o·n,jh ·sta.nijca, dok su se dobro cule stan11ce
juzno •i jugoistoc•no ·o·d Bnisla. Ko·d dugih talasa (ReykjoaVIik 1444 m) n,j_
su pnimece·n.e n1ikakve smetnje.
Kod kratkЉ talasa prve smetnje pojavHe su se vec u 18 h, dakle
jos za vreme prve faze magnet•ne o•luje. Ame~jcke stan,jce j.edva su se
cule dok su se em,js,jje portugalskjh stanoica mnogo bolje p rimale. No
posle 21 h Ьilo је apso·lutno nemoguce pr·jmanje americk\j~ stan:jca sa
t alasnom duZiino-m man}om od 16,9 m. Ova veca osetljivost kra.tkih talasa роФiсе otuda sto se oni ,od~ijaju i prelamaju na VJis,im slojevi.ma
f.trato5fere (Apple•t on-ovi silojevi F1 i F2 na vi.Эini od 200 od,nos•n.o· 300
km) kojtj su ,jzlo·zen•i 'najduЫj,im promenama za vreme jonosferskjh
smetn}j .
. .
Da ,js,taknemo jos dve ainjenke. P•olarn1i sja•j od 24-111 вastupю Је
oko 81 dan pos!e po•larnog sjaj,a od 3 januara kojli је P?smatra•n u. Se-·
vernoj Nemackoj. Kako је 81 = 3.27, а 27 da.na v:гe-me _Jedne S~~nceve
sjnod:jcne ro t acjje, to је VJerovatno da uzrok OVIIh pojava pottce· ·o d
jstog ogn,j ,jsta n.a Suncu, koje је za to vreme ob_avjlo tnj .l?una obrta .
Uziima,juf:.:i u obZiir tacno vreme jedne ,ј, druge poJaVe dobiiJamo za periodu vrednost lizmedu 27 i 27,5 dana .
Druga cinjenlic•a : na opserv.ato•rijli u Hamburgu posma.нan је· polamj sjaj ј 29 marta sa najve6om }aoi,n;o.m u 24 h; dakle skoro pet ·ј cetvrt dana posle pojave od 24-111. Ovaj је vremenski razmaik priЬ И zno
pe!lina jednog Suncevog obrta (27,25 :5= 5,45 dan·a) . Rea,lno~t юvog period·a u Suncevoj akl'ivnost1j n1ije }os dokazana, ali u revjj.i »Dii'e· Sterne «
1940 br. 5 str. 91 - 92 Е. M i lkutat i·znos.i dokumentюvan refera•t о iJj,njeпj 
cama ј opaza,njjm,a kю~·а govore u pnilog postojanju ovog ре ~јю.dа .
Fran Dominko

koje moraju jos potvrdH.i i drug1i p.osma,t raci . U 17 h 30 m jezgra ove
9rupe su na mahove poprima·la boju crvenu kao rubln Ьila opkruzenё>
tamпim rubom, а spc·lja, sirokom polusenkom S·ive Ьо·је .

Pitanja i odgovori
О

Pitanje: Na nekjm sn1j1mcjma zvezdanog neba pгjme·tJi.o sam da su
zvezde jaceg sjaja opkruzene svetliim prsten<?m, _с:јја је unutrasn,j a gr~
nica •ostra dok se spolj.asnja postepeno gub1 : сы~о sam negde da Је
to pojava fotografskog haloa. К,akv·a ј ~ tю pojava ј zasto nastupa?'

Deo Sunceve povrs 1ne cijoj se aktivnosbl p.riplisuje pojava роlаюе
sveotlosN od 24-111-1940. Svetliije pruge n·a sliici su Sunceve buktjnje 'ili
fakule. Snlim.io А. Bertoto 30-111 -1940 u 8 h 30 m, 1= 22 m.
[Ј

pocetku stampa nj a k1i se

је

s1ici). U iduc em

d o Ьio
Ьюјu

neko1iko og rebotina

(Ь е 1 е

mr1je

~lri· i,l. n_n~t

,ј

n ,"I"\.C!:tlir:::r.n,ia

r~ :::r.rbl ont. ::::a.l:::r.c:::r.и\

Ј.

па

r\ t :i rn

c:rnot,n .i:::r.rn:::r.

'7:::r.

, _,ret.rn_.et.

nl"'\l:::r.r_

К . Ма. гЉог .

Odgovor: То је opticka pojava koja nast<aje usled potpunog odЬijanja sve•tlost'i od dо•пје povrs.ine fo,tografske ploce koja n1jje l?revucena slojem o:seФijivog ze,l•al'i.na . Na sNoi neka аа pretstavlja gornJu, ЬЬ
don,jL~ · povrSiin.u fot'ografske ploce. P-ovrSJi.na аа је pre'Vuceпa oset1jjvjm
ze, la,Ш nom. Svet losn1i zraci k.o,j tj, do'l'a.ze sa ·Objektiva neka se skupljaju

dacemo novu ·sliku.

Ova grupa ,ko.j a је mozda u posred·noj ve,~i sa poJavom polarnog SJaJa, је ona ista koja se nalazila na Sunce·vюm • koturu pocetkom
januara 1940 (polaГПii sj•a j od 3 ja,n. !) li koja је u tom razmaku izvrsi1a 3
pune rot-ac•ije (vidi jos Saturn br. 2 str. 43 snljmak pege ·Od 5-1-1940).
U Beogradu је posle 24 ma~ia nebo bllo nekoliko dana oЬiacno,
1Н. bar
nepovo•ljпo za
sn1imanje Sunca apar1atшom kojюm raspolaze g. А. Be,rtoto. Sunce је sn·im,ljeno 30-111 u 8 h 30 m. Prilazemo ovaj dii,v nli snlimak velike pege, koja је verovatnlj posredn'j
uzrok pol.amog sjaja od 24-111. Ovoga d·ana pega se n,a,laZJbla vef:. skoro n.a li'V'jai Suncevog kotura. Na ·ovom se snJi,mku v•i de јюs ve:oma razgraпa•te buktin.je.
Predimo sada na jonosferske pojave, koje su pnjmecene za
vreme magnetne oluje. Promene u strukturi jonosfere 'jzazJjvaju smetnje u prost,jra•nJu radi•o talasa (VIidi Saturn za 1939 br. 3 clanak »Suncev,a

fotografskom halou.

u tack,j О gde se obrazuje zvezd1in \ik. Ova t.acka, prema talasn·oj teorij'i svetlostli, posta'j e сеn,мг zгасепја u svlim mogucim pravc•jma. Од,
ОВ, ОС, OD ,j,td. P.ovrsina рlюсе ЬЬ је granlicna povrslina <
izmedu dveju
opt,jckih sredljn,a, ·ј kako svetlo.s>t pre,lazi ·i z $takla u vazduh, tj. u sredJinu ma.nje ·op!licke gustjne, to se 1!Гасi pri tюme prelam·aoju od 'n orma,le.
No, iz fi.~i, ke .po·ZJn,ato је da pod ~i.m ok.olnost,ima zracj ne prelaze ј~
stakla u vazduh a'ko је n1j1ihov upadnj uga.o veбi od litZvesne vrednost1
(gran,iC,n,j ugao g), v:ec se •o db1ijaju na•t rag u stak\o (po·java potpune
refleksije) . Granlicn·j ugao k·od sistema staklo - vazduh •izn,osj oko 42°.
Na s\'ioi y j,dljmo dta napnj'm er zraoi Од ј ОВ pre·laze kr.o z staklo u vazduh, dok se npr. zraci ОС •i OD potpun'o odbj,jaju ,ј vracaju ~ ena povrSiinu аа gde ропо,vа dejstvuju n1a o~seФij.iv sloj (u tackama Е, F, G jtd.).
_,_

___

.........
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OdЬijaju

se potpuпo опi zrac•i koj<i prolaze izvaп prosto.rrюg ugla
sa vrhom u tackii О, · а sa otvo<rom 2 g. Povrs•iП1a kruga па ose!'ljivom
sloju sa sredli.stem u О 'i prec· пik•om EF пе пalazi se pod u·ticajem svetlosnjh zгak·ova; 1 ј za~o је па po,zlit,jvu ta•j de•o mгасап. Dejstvo odbljenjh zгakova роОiп.је tek па penjfe·njjj tog kruga. Јаsпо је zat·o da је ur:utrasпja јујоа haloa ostna, do·k se spoljasпj.a postepeпo gu'b 'i, je•r оd
Ьiјеп,ј zгaci prelaze sve duze puta•п,je u staklu ј b'i vaju sve јасе apsorbovah•j,

,_

,
Ргес• п,јtk

haloa

za~1~1

u

pгvom

redu od

,jпdeksa prelamaпja

s•ta.kla

fotog~afske ploce (tacпjlje od g.гап.јспоg ugla), ј o·d п,јепе dеЫјtјпе d•.
Ako Је роzпма dеЬiјФпа ploce mo·zemo d.a jZIГacuпam.o poluprecп,jk

ha1loa. lz trougla OFO', kod koga

је

00=2d i ugao OOF=g, 1j1mamo :

0F=2d tgg
Kako

·је

kod

·ObljC.пog

stakla 9=42°,

ра

prem•a t.ome

KoпjLI'Пkc•jj,a Jupjtera i Ma rsa 7 ja. пu.ara 1940. Sпjmak па оЫј 6п ој plocj.

2 tg 42°=1,8
OF:d = 1,8
1ј.

poluprecп•ik

halo•a

је

, Svetlom
1,8 puta veci od

' dеЫј.јпе

stakla

l ljпli jom

obe•lezeл

је

po,!oz.aj ekliptli ke
to rii•j·e u Trstu).

(sпimak

Astr. ops·e rva-

fo·t·ogгafske

ploce.

U drugoj aproks'imadjj,j pol1uprecnjk halo·a za.v jsj j•o s ј od t1a.las•пe
duiJj1пe sve·tlo.stj, по·, to је vec slozeпtjj.j proЫem .
Daпas postoje ploce kod kojljh se ha,lo п е moze ob~azova.ti; taЮozva•ne ploce antihalo.
Kod +еdп.е vrs1te Vjh pl10ca izmedu .o.se.tlj4vog
sloja i stakla пalaz;j se јеdпа smesa koja apsorbuje zrake ј spreca,v a
пj.ihov ulazak
staklo (Koda.k, llfoгd); k,od d· гuge vгste је dопја povr's ·j пa ploc.a (povrs1jпa ЬЬ) prevuceпa
smesom k·o1a apso.rbuje zrake
(АНа ,Geva.e.rt).
Slika pretstavlja snjmak koпjuпkaj,je Marsa sa Jup.j,terom ·7 .. jaпua
ra ove go·dJj,пe , па оЬlспој рlодј. Jupj.te• г 1ma halo. Mars ga пеmа, јег
је za 2,7 m sl·ab·j,j [j •ј јег је crveпkiaste Ьоје 1 •п·а ko•j u је uро1tгеЫјепа plo-

u

C.a blla m.a.Jo o·setll j,i va.
Dajemo vam sledeдj zadatak : Zп·aju6j da deЫjtj,na f.ot•o g,rafske
ploce jzпos,j 2.2 mm pomocu ·gomjeg obrasca 1jzгa·cuпat1j kolrjko је puta
sпimak uvecaп .

F. Dominko

Vesti ·
Prcucavanje v1s1ne meteora. Ha.rvardska opse·гvatorljja obr,azovala је u toku god, jпa 1931 - 1933
eksped,jcjje za proucavaпje meteoга u Ar· jzoпj , koje su uspele, zahva
ljuju6j odHcп. jm vremeпsk:jm prblijkama, da prj,kupe boga.t ma·te·rjjal.
Postavlje•пe su dve staпJjce па otstojaпju od 35 km, koje su u toku
rada uspele da d. oЬtiju 3540 tacпjh
vjs:j пa meteo,ra . Otkako se pocelo
sa jspjtjvaпjem meteora оа d•o ove eksped·jojje, bllo је ·odredeпo
samo oko 2000 уј,s,ћп а meteo.ra .
Sredпja vredпost yjslj,пa svli h meteora Ьila је 86,2 km. Nadeпa је za yjsпost ,j,zmedu V'jsfi<пe ,ј karakterjst·i____"___ к,a-lms,t.•,",.,,, , ;:t _ N~. r'n~1 ir tn io 7.::anri".."l ii";:)

:c aVJjsпost

koja postojj

a lovпog rastojaпj,a

jzmedu

u-

geoceп,trjcпog

IЋdlj,aпta, jzracuпatog z,a svakj met ео·г , od
apeksa, ј s redпje ујsјпе
Н u km :
а
оо
30°
60°
90°

Н
а
Н

99,0
97,3
91,7
84,6
120°
150°
1800
80 4
77,4
75,8
NajbriJj meteюri. (а = О), prema
tome, pojavljuju se za 23 km vise
od п'ajsporjj-ih.
·
Sjajпjjli mete.o~rj
pokazuju, os,jm
toga, vecu ampli,tudu promeпe у:ј.
sјпе od pojaV'Ij, j,y·a,п,ja do Ijscezavaпja , а sred•П·ja VJj·s:jпa me·teona zav:js•j .' ј od promeпe tempena1ture mesta
............ ~~". ... .. ,... ... : ......

....-1 .....

__ ..... : __

..

,._~
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tjm, пlј,је п.adena 'П, j ,kakva zavjsпost 1 Nova perioditnost u promeni Ја·
jzmedu Mese.cevJj,h mena ,ј s,redпje line kosmickog zratenja. y ,jktor
vј&ј,пе mete.o,ra. Sr·ed·пja vjsrj,na me- F. Hess, kome је 1936 • dodeljena
1eora u roju Persejda ri Leo·nri da i Nobelova na.grad~ a za otk~ice kospojeda·n,jcпjh meteora pokщz·ala
s,e mrjcЮog znacenja, u jed,nom predapraktjcп.o j.sta. Alrj kaiko meteorj о- vaп,ju па uпrjveг.z:j,te·tu u Cjkagu jz.
vjh ·dve,j u v:rsta ri,m aju razlljcliite br- пе~о · је s1юја ораiап,ја о post·ojazjпe, ova porj a,va moie se 'o bjas,n,j- пјu јеdпе penj,ode
od 27 dап.а u
ti pod pretpo&ta.vkom da tu d·olaz,i pr-omeп,j јасј·пе kosmrickog z~ace
u ~obZtjr ,nazlii!Ga u tj,zii'ckijm 'o·soblпa- пја. Kako sred,пje vreme јеdп.е
ma ri veljiJjnil. Nadeпo је uostalom Suпceve rotadjje rj:юпroslj 27 dana,
.-da su meteo·r.j kojrj pnipadaju roje- prema mHHjeп,ju predra.vaca ova је
vjma preteiпo kamenЉtrj1 а o~nrj u- per1irod 1 jcпost u p·romen'j, jacjne ko· samljeп,j gvoideVIjti.
smj.ckog zracenja па jedпom melпteresaпtn. o је napomenutj da 7t~ ~а. Zembl po,sled~ca prome~ne u
·nrajveca ,ј пајmапј.а vjsrjпa sred·j1ne ]aolпr r _pravcu Suпcevog m,agпet
putaпje me·teo·ra rjzпos'j
290 km 1ј пюg poi]1a па tome mestu.
53 km, alj п1а ov,im velljЮjm vis~п·aDo sИcnjh rezulta·ta do·sao је rama meteoпj su veФikj
izuzetak. n'j~je Н. G.naz.j,ade'i п,а o.sпo·vu opaza,nja
1izvrse,nrj,h па
Hafelake·r-u
·Ogromпa v·е6јп,а me·t eora jma &red
пјu pu,tanju od 11 О
d'o 70 km (А-. (2300 m) u toku 45 SuпceVIjh obrta:Stroпom.jceskii kale.пdar 19'40,
Gor- пja rj utvrd.jo penjod:jcпost od 27,2
da'пra. Prema tjstom ristrazjvac,u pri,kj) .
mecu,je se ·;ј m.апје jzrazjta pe·njo.
drjcпost od 3,4 dап,а (osmli deo jeUltra teiki elementj 1ј kosmitko dn·e Suпceve rotacije) .
f.d.
·zratenje. Argeпtlj,nskJj f.j,Zijcar Fel:jlks Cerпuschri u svoj'jm pred<aVIa.njrjma па Tehn,olosk,om jnstljtutu u
Prisustvo mezotona u viiim slo·
'Ma·s&achusets-u predlozjo је пovu jevima atmosfere. - Prema mri sljeћjpo· tezu
0 postaпku ko·sm,j,ck!og nju tjzli·6ara Р. Auger, Ehrenfest,
·zrace, пja. Prema t,o,j h'jpot,e·Z!j u је- Lel?~j,пce ---: R;~пguet, R~ss1j Љ~d. ko.zgru zvezda vanredпe gustrjпe, Ье- ~mr1cko .:.г~сеп, Је sastoj:l se 1z dve
Иh pa.tuljaka, po,stoje e~lemen~i sa ~u razl.ldltlh kompoпeпata :
jedna
.atomskjm Ьюјеm 10000 ј a,t,omskom . Је t.arkoZJVaпa »mek~ . kompo:neп,ta« .
teLjпo.m 26000. · Qyj ultrateskij ele- N}епа рюdо,гпа moc Је m_al,a (~ о~~о
platjпe, raspadal1j Ь:ј se : ј pnj t•o me ~u <?ko 10 cm) а s~-~ta":IJe'п'a Је .~ z
0.slobodrjbl vjsoku eпergl iju koja se cest~ca, ele:ktюпa, ~ ~~Ја Је eпerg1ja
moze ,jzracunat.i n.a osnovu ek- mа'пЈа od ]edne miiJarde elektroп
·strapolacjj.e pozпa,Nh diПJeпrjca ј volta. Druga је tark<;>~va.n;a . »tvr~dJa
zakoпa atomske fjz·jke rj ·jzrюsij ok·o komponenta«. En.erg11]'a п,JeПi lh cehjljadu mjljlardlj, elektroпvolta, sto s_tica. jz·n osj пeko·~ik<o deserj,пa miupraV'o ·odgov,ara
eпerQJjjj
пај- lj1a rd11 elektroпvolt.a . Pre~a Ned·tvrde kompoпeпte kю, smljck, og zra- derm~yer-u, Aпdersoп-u 1 Auge·r-u
cenja . Proces raspad,an}a
Ыо Ы ova Ј~ kompone:_nta. obna!Zo·va.пa ,.о~
sllican юnome kojj је пedavno o·t - elektriZOVJaПllh•.. ces,tlca s·a JedliПII
·k njve'n kod uraпijuma. АИ jedan а- com _to_vara с11~а se· vrednost _mase
tom uran:jjuma pni tome oslobada nalazr1 1zmedu mase . pr~t·on·~ 1 maeneгg:j, ju ·od
samo
200 mbljoпa se elektюпa. Ova Је .c.est,loa nazelektronvoHa, zato ! autor pred- vап,а
teski ~ el':'ktro~ . '111. '!'ezo~on.
·laie hljpotezu 0 postojanJu ultra ~asa ove _cest,lce _П1 1]е JOS tac~o
tesЮjh elemen·aФa . FjZiika nrjje JOS 1zmerena al11, kako 1 1~gleda, ona Је
utvrdlilla zako.ne ' StaЫinostj
atom- 1ОО do 700 pu·t a veca od mase esi<1jh jezgara; gornja hljpoteza је lekt rona .
prema tome prdjzvoljпa,, јег nauka
Prema Blackett-u i W.ils·on-u kos . ne moie jos da odgovorj па pita- ·mljcko zraceпje sa energijom mа
·пје da lj mogu postojati tako slo- пјоm od 200 miHoпa elektronl.'olta
·zena ·i, teska jezgna, 'i da li su fjzij. sasta·vljeno је ·iz elektrona, а ko~
'ka,ln'i ·uslo~j u unu tr·asnjostrj bel'ih m1jcko znacenje sa Vljso:m eпergl
patuljaka dovю.ljn,i. za njihovo ро- jom obrazovano је od mezot·ona.
:stojan,je.
f. d.
UkoИko se moglo dosada utvr-
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mezotoп је nestaЫina
cestj.
(ka:o ј neut·ron) :ј mo·ze da se
raspa·da ·u elektron i jednu neutralnu cest<icu. Prema tome q!Zgleda
verovatno da mezo·ton,j nastaju u
vtj~jm
slojevJjma
atmosfe,re
dejstv,om f·otoпa veJ.ike energ'i je; bro1
mezotoлa
u
kubпom
santime-tru
mora d1a bude sve vecj ukoИko
se vJjse репјеmо u a,tmosferu. Ova
је pretpostavka u poslednje
vreme potvrdeпa
mereпJjma
jzvrseпjm u t<
oku subst, ra~o·sfe· rskog 1-e·ta
d:o vi!;j!n.e od 8400 m. Eksped<iciju
је organ.iz·ovao poznati naucпjk А.
Compton.
f. d.

d ,j,ti,
са

'

Kretanje Sunteva sistema. ....:.
prema Е. HubЫe-u Suncev sistem
kao ceHn:a krece se u pr.ostoru br:zijпom od ok:o 200 km u sekundj u
p·ravcu ka jedno'j tackli пesto severno od Mlecnog Puta. Ova је
brZ!j.n,a rezul·tanta dvaju raznjh kretanja: Obrtanja
Suncev.a s·jstema
·оЮо sredljsta Galaksrjje brZtjпom od
265 km u sekund1j, ј kretanja Ga1aks\iije kao cel!jne bгzj·nom od oko
100 d~o 200 km u sekuпdri u pravcu
ka sevemjj,jm galarkt,ick:im s'irinama.

svetlost ne do·lazj samo od jedne
zvezde (teta Orjonjs, k·oj.a је sesto
stru~a) , vec od vise пj'ih. Kad se uzmu u obZJjr plavi zrac·i sjajnost magljпe

obrпuto

је

pюpoгdjona,lna

kv·ad•ra,tu 01tstojanja
od
S• red.jпe:
Ј
k/r2 gde је k konstan,tno, st·o
su vec rа,ПЈјје naslii Fesen, ~ov i Hojma,n. Alli k<o d crvenli·h zrakova opada,n,je s}a,jnosti пе bljV'a ро 1isto'm
zakonu kao kod pl.avjh vec ро zakoпu : Ј = k1/r1
k2, gde su k1 ј
ko kon·stante.
Ras-pored jzofota, os,i m t·oga, pokazuje da је Ha.jma'n blio u pravu
kada је pгetpo,s•ta,vljao d·a је maqljпa u Orjonu prjJ;i C<nю
pljo's·nata.
Rayan mag·Ыne nagnuJa је prema
J,j.n:jj:i gledanja za ugao od 44°.
Da oV'a maglina ПЈј1је оsvе.Щеп'а
samo.. i.edno'm zvezdom po·t vrduje
se ј ~jme sto је Trumpler, рге n.ekOJit jlю godj,n,a, па njen,jm
fo,tograf,jjama &nlim,lje,nim u crveno'j boj1i
zapazli o mal:i skup zvezda, vidlj1jv
LJs led toga sto m.aqi'ina svetИ u ~
qlavnom plavjm,
ljuЫcast1j,m ј ul\ ral iub'icas tj m zracj·m.a.
Otstojanje ove maQJirj,ne, ро sk:orr~sп i·em j,zracunaVJaпju Е. Boguslav&kog, ,jznos·j 280 pa.rs·eka, а medusobпo s'rednje ots,tюjaпje 41 zve·z de
skupa : 0,4 pa.rseka (As·trono·mticesk:j
kaleпdtar, 1940 Goгktj) .

=

+

Maglina u Orionu. Ast1ronom
Harkovske opserVJa,tor.ije N. Р. Barabqsev pюucavao је spekt·roskops,kJi magliinu u Onjoпu u crveпom i
plavo·m delu spektra (ta·lasne duz.iBarnard-ova zlatna medalja. ne 6360 ,ј 4630 aпgstrema). P,ozn.ato Frederic JoiФot 1ј 1rene Jo(li,o,t-Cunj.e
је ve~ d'a djfuzne m•aglirn.e
svetle dobbl1j su Barnard-ovu z;latnu meda·
zahvalrj u1ju6j tome ·sto se u nj'jho- lju za 1940 god!jnu zbog SV'O<j1jh O·tvoj , ЬJ:jZijn,i ,n,alaz'j neka veoma topla k~jca 'Па pol ju fjZiike . Ovu medalju
zvezda . Medu~jm k!od ove magline osnovao је F. Barn:ard, b:j,ys:j rektor
Baлabasev је, na o.snoVIj doblvenjh
un·iverzj,te·ta Columbla, 1ј n,ju svake
Чzofota (bln1
j,j e koje spajaju mesta pete godiпe dodeljuje ame,rj cka
jedn.ake sjajnostj), ustanoVJjю
d'a Akademjja nauka.

V~sfi iz drustva
Na pos·lednjoj godjsпjoj sk,upstjпlj Jugoslovenskog a·sнon.omskog
drl!stva, na prediog g . g. D-r Stjepaпa Moho.rroivjcjca ј D-r Voj,js lava
Gruj1jca., jzabnantj su za pocasne clanove sledecj cuven~i пaucntjoi , pгjja
teljj П·asega Drustv'a : g. g. Ј. Bosler, profesor un,jveг~j~e·ta ,ј upravnjk
Opservatonj je u M ars eju; Е. Esclangon, pnofesor Un'iveгzj,t.eta •ј upravn,jk Opservat·orjje u P.anjzu·; G. Rougier, profeso1r. UnjverzЉteta 1ј upr·a vnik Opservatoгjje u Bordou; А. Danjon, profesor Unj,verz.iteta .ј upravn1jk opservato r1jj e u StrasbUJГgu; К. Graff,, upravn,jk uпj·ver ztjtetske opse•rvatorjje u Becu; R. Miiller, gl . opserv,ator Opservatoгj , je u Potsdamu;
М. MilankOvic, p rofesor Un,j·veгz jt eta u Beogradu; Ј. Wodetzky, profesor Un,i verZiiteta ј upravnjk Opserl.'ato rljje u Bud,jmpestri; G. Armellini,
upravnrjk Opservato njj e u R;jmu; D. Betorizki, opservat,o·r Opserva.t orjje
u Marseju ; Т. Banachiewicz profesor Unive г zjteta ј upravnj'k opservatorije
u Krakovu; g-da G. С. Flammarion, sekreta r~ica Francuskog astronom....;...
skog d'rustva .
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Београдска

ОПШТИИСКА ШТfДИОИИЦА
~И 3АIОЖИИ ЗАВОД
Београд

У соnственоЈ эrради у &ранковој уnици броЈ

тепеФони:

2.

26-72.2, 2.6-72.3, 2.t-3t3.

ФИIIИ3АIIИ:

ВЕ ОГ РАД
Краља Александра бр. 97

ЗЕМУН
Краља Александра бр .

•

Прмма

r11ore

11

на wтедtьУ. nовољно ука·

маl\уЈе 11 иcnnat'iyJe на захтев
Эа

зanore

одrовара

J11ara11a.

Оnwтмна

rрада

&еоrрада неоrраничено и неоnозиво.

И ад аЈе •асице а а дечЈу wтедtьУ.
ЕсконтrЈе менице и даЈе х•nотекарне

IIJMOBe.
ПРИМА У ЗAIIOrY: хартиЈе од вредкости. зпато.
сребро и остаnе драrоцеиости. као и
све друrе ствари.

HAПIIA'fiY]E: 6еэ икаквих троwкова рачуне за

rтроwену еnектричну eнepr11r. водо
воане и остаnе оnwти1ске таксе.

HAПII~'fiY]E ТАКСУ: за одржаваtье rробница и
обнову tьиховмх aaкrna.
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Популарна н стручна ревија 3а астрономнју, мвтеоролоrнју, rеофи!нку и reonesнjy

ГОД.

VJ ·

•

Н, а предлог Главног просветног савета Г. Министар про-·

свете својим решењем Бр.

25650/36 препоручио је ,;Сатурн•
,
Г. Министар пољопfтвреде својим решењем Бр. 25834/36

свим средљим

БЕОГРАД , АВГУСТ -СЕПТЕМ Б АР 1940

Б РОЈ

8-9

школама• у земљи.

пре,тплатио је све библиотеке своr ресора н по.љопривредн11х
школа на "Саtурн".
1

~•а••••••

... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••е•••••
у· р е ђ н в а ч к н од б о р:

1

Ген. СТЕВАН БОШКрВИЋ, Д-р УРБАН ТАЛИЈА,

, Д-р

СТЈЕПАН МОХОРОВИЧИЂ,_ ИВАН ТО МЕЦ
Уредници:

Д-р ВОЈИСЛАВ ГРУ ЈИЋ, ФРАН ДОМИНКО, МИЛОРАД
ПРОТИЋ

За Јушсловенско астрономско друштво вдасннк и одговорни
?

уредник

НЕНАД Ъ. Ј~НКОВИЋ

САДРЖАЈ:
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Povodom pedeset godnia zivota
g. prof. dr. S. Mohorovicica
U krugu svoje porodice proslavio је g. prof. Dr. Stjepan
Mohorovicic 20 avgusta ove godine pedesetogodisnjicu zi ·
vota . Od ranih studentskih godina, kada su se javili njegovi prvi radovi, g . Dr. S. Mohorovicic se u kontinuitetu ba ''io raznovrsnim proЫemima matematike, astronomije i fi zike. Oko 130 vecih i manjih puЫikacija i nekoliko knjiga
pokazuju da је ovaj rad Ьiо plodan. О njegovom naucnom
radu najopsirnije је dosada referisao prof. Dr. V. Njegovan,
pro·f esor univerziteta u Zagrebu, u clanku "Razvoj fizike i
r1emije u poslednjjh dvadeset ј pet godjna ", kojj је objav ..
ljen u sv. 3 za novembar 1931 glasnjka Jugoslovenskog pro fesorskog drustva, i u Arhivu za hemiju i farmaciju Vll Ьг . 5,
Zagreb 1933. Svome prikazu rada g . Dr. S. MohorovjC:.ica prikljucio је g . Dr. V. Njegovan priznanja stranih naucnika. Tako је, sada vec pokojni, becki prof. F. Exner pri znao g . Dr. S. Mohorovjcjcu genijalnu sposobnost za рго 
Ыеmе jz teoretske fjzike, а nista manje laskavo izrazjli su
se о njemu ј prof. Reuterdahl, 1924 godine, tada na Ramsay
i11stitute of Technology u St. Paul-u u Americi, i poznati nosilac Nobelove nagrade prof. Ј . Stark. А profesor Gehrcke,
djrektor drzavnog zavoda za fjziku i hemiju u Berlin·u, kada
је, рге dvadeset godina, pгiljkom j ednog susreta sa prof.
V. Njegovanom saznao da prof. S. Mohorovjcjc ima sam o
trideset godina, rekao је iznenadeno: "Neverovatno ! Sudecj ро o nome sto је dosada dao mislio sam da jma ba r
pedeset godina " .
G . Dr. S. Mohorovic ic nije se ogranicio sam o na strog o
naucni rad . vec је i j edan od najvrednijih nasih popularizatora nau ke. Tako u " Saturnu " saraduje jos od 1936, а Hi
veca clanka objavljena su ј u Godj snjaku naseg neba za
1937, 1939 i 1940 g. (jzdanje A stron . opservatorije u Ве о-
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Knj,ige i casopisi
Eugen Grupp: P!anetentafel. Die Plane t enbahnen mit den >>Stat jcnen «. (Ve г lag Е . Gг·upp, GejsJjngen-St~jge , Fab r jkstг. 15; 2 izd. 1939.
C:jjena: R. М . 1.50). Po,Jozaj pla.neta za ·tekucu godjnu mozemo na6j u
svakom boljem astю-ka1lendaг· u. Alii cesto puta zeleo Ьi amateг-astгo
nom, da ша polozaje planet.a 1ј z,a koju od рго!Нјh oili budu6jh godjna,
te njihcv polozaj gleda.n sa · Ьilo kojeg mjesta Su nceva sustava. Tu dakako do-laz1i u pгvom гed •u hellioce•nt ~ickj polozaj p l.an.eta, .koj'i се nas uz
с~.\ ;::· 1-е
najv1jse zan1jm atj, no amate• г- as t гonom ustu k nu<tj се n•a jvecma
р г.еd .t e sko6om matematskog rizг.acunavanja . Ne га d,ј Јј se о veliikoj tocnosN, tada се nam j z v гsno pos.luZiit,j GRUPPove taЫ i ce planeta , je1r се 
т о tu jedno•S•tavnom dlio b c·m Ь гzо tгazj N p oloz aj Ьilo ko j e g p laneta z-a
Ьilo kojLI god1:rn.u •i<
zm e d u 4700. god . р. Кг. i 3000. god . posl . Кг. , to jest
za j.n t e·г val od ргеkо 75 00 godjn a- Tako jzг a cunata mjesta svih plane t a
za r:eki o d гed eпi d an u Ьirlo ko j oj god·jn.j mozemo jgl ama ma г kjгa t j na
f: а Ы<јсј, te с е шо tak·o vjdje·~li njj h o~ med u sobпj
po·lo zaj s obz,j•гom na
SL:nce il'j s ·ob z:iгom na bl11~10 koje mjest•o p1· osto·гa . Priljepimo lli taЫu sa
st azama na dascicu, tada s1i pгarna p ri lozenoj uput•i mozemo 1izгad<i ltlf
ma l<i p laneta<nij, ko j eg ј a utoг raza si lje za R. М. 5.- . M i mozemo ove
t aЫ.ice toplo p r epo, гuc iot i
prijatelj.jma neba, јег za izгacun•avanje nc
tr eba nrikakVIih efemeг·ida ili f·o- гmul• a; svako mjesto planeta nade se
jednostavnom jednom d::ю bom . TaЫri ce na'isle su i u strucnoj Jj,t-e raturi
na poh v alu, te је s.ada u stampi vec 3. izdanje, st o sva•kako· gov•oгi u
pгiloq ovo.g 1inte•гe s-antnog pothvata .
·
Rcbert Henseling: Sternblichlein 1941), (Fran ckh 'sche Verlagsh alung ,
S t uttgaгt-0 1939. Ci j ena : R. М . 1,50) . О ovome astгo-kalenda ru , · oji uv.ijek na vrijeme po.la godrine prije lizade, гefer-i r ali smo vec - v'iSe puta .
Tako smo primi lii 29-to god•iste o v og odl icnog i iz vanгednю jeft inog
a~tro-kalendar-a , kojj се d·оЬго posluZi-ti svakom pг:i jatelju neba i amai: eг-as t гon.omu za pгvu orij e ntaoij u. Na jbol j.j dan.as ziveбi, ''popula,rizator
astюnomlije , g . prof. Dr, Hen·seling, dliгekto.r Tгeptow-zvjezdaгnjce u
e. e гl'j•nu , daje n·am ovd ie p ni kaz svih za,n,i mljivih dogadaja, kojti se mogu
o c ekivaФi u 1940. godli<ni, takov.om lahkocom, z.anti•mlj:iv.im stri,J-o m i jasn,i m
g· гaf.ickim prika z;i ma. da t-o ne mozemo nac1
i n1i u kojem s<licnom djelu
st г a.ne
Jjtenatшe.
Kn j.iZjcu се ( li,ta lii s uii tkom ne samo ama<t<e• г-as t гo
nom, vec ·i stгucnjak, јег su po j edinli dogadaj,i opisanj i nacгta <nli do u
t anc•irne. Osobli< to se ri stjcu gгa~icki p rik·a·zi pomгcina, kon.junkai ja Mjeseca ј pl aneta, te •o pis >> Be<tlehemsk-e zvirjezde « , kюја је pokazriv,ala t ri ma
mu dгae:ima put, а ko j a f.e se ove god ine ponovo po j avit j. P,i,sac је vec
рг. јје Ыiо doikazao, da је zvijezd,a mudгaca
Ьila zapгavo
ko·njunkc1ija
»ZV1i1iezde zapada « Si'!tt ; тr ; lr rr <liE'•vs ke zv·jjezde « ЈuрН е· га u zvi j ezdu
RiЬa , koje је t ada Ьilo P Гiideljen·o zid•ovskome narodu. Tako se је moqla t acno ustanovitj godli na Krjstova г·odenja . O v aj put zblice se tri
p tit-a ova kюnj.unkcija u zvijezdu O v na , samo s tom razlii ~om , sto ovaj
p ut ne prets<toje jos n,jk ako'VA proroca•n stva , ko j a Ьј se mo·gla te<k onda
poja vJj·;Ji·, a-ko s.e zbude sluc-a jno sta osoblta, јег tada nece manjkat-i ni
na » pю ro aima «. Kako kn j-iZjca sadrzi i dos t a t.aЬi i ca , to се nam dоЬ г о
docj ko•d ·p rak tj ckog rada 1ј pюmatгanja zvjjezdanog neba . K г asn a ор
ге т а, , •o dllican sadгz-aj , li<ns t гu kћi vпi cгtez, j :i pomocne tabe<
l e uzrokom
su. da moz'?mo ovaj astю-kalendar nlaj.top bl,je prepo.ruc·iN p•r1j ja t elj jma
neba, а o n•j ko j'j i s.am•i promat raj u nebo ne Ьi nljkako smjelri Ы,t!i bez ovoga djelca, koje obuhv.ata ravn1ih 100 st'r'a,na manjeg oktrav- foгmata .
Vrlo n,j,ska oj,j ena ovog astro-kalendara t<ak·ode ј е za pohvalu.

Najvainije aslronomslce konstante
Astronomskз jedinica: 1-(9,5 mifiona km.
Svetlosna godina: 63282 зstr. jedinica = 9,461 .1011 km. = 0,3068 parseka.
Parsek: 3,260 svetlosnih godina = 206265 astr. jedinica.
Duzina tropske godine: 365,24220 dana.
Г>uzina sidericne godine : 365,25636 dana.
Duzina meseca sinodickog: 29 dana 12 casova 44 minuta.
Duzina meseca sidericnog: 27 dana 7 casova 43 minuta.
ZYezdani dan је kra~i od srednjeg Suncanog za З m 56 s sr. vr.
Van ima 1440 minuta ili 86400 sekunada.
NagiЬ ekliptike za 1940 g. = 23° 26' 50" .
Gravitзciona konstanta = 6,670.10:т 12 (u С. G. S. sistemu).
Precnik Sunca pravi = 1391106 km = 109 Zemljinih precnika.
Precnik Sunca prividni srednji = 31 ' 59".
Precnik Meseca prзvi = 3473,2 km.
Precnik Meseca prividni srednji = 31 ' 5' ' . .
Zemljin poluprecnik ekvato_rski = 6378,388 km.
Zemljin poluprecnik polarni = 6356,909 km.
Zemljina masa = 5,98.1027 gr.
Sunceva masa
333434 Zemljinih masa
2. 1оаа gr.
1 inch (engleski palac)
2,539954 cm.
12 palaca.
1 stopa
1 milja, engl. ili amer. (Statute mile) = 1,60935 km.
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gradu). On је jsto tako ј revnostan posmatrac neba, uvek
·spreman da da potгebna uputstva i savete svjma ljublteljima astronomjje . Koljko nam је poznato, g. Dr. S. Mohorovjc jc је prvj kojj је kod nas astronome amatere povezao u
j ednu radnu zajednjcu. Тој radnoj zajednicj, koja је ve c
usla u cetvrtu godir'lu svoga vrednog rada, pripadaju dana s
ј dva strana posmatraca N. Severinski iz Веса i poznati jtalijanskj amater astronom Ерре Loreta jz Bolonje. ·
Na pragu seste decenjje svoga zivota g . Dr. S. Moho rovjc jc, od koga s pravom ocekujemo jos dosta, moze s ponosom da pogleda unazad, јег su njegovih pedeset godjna
Ьi le jspunjene jntenzjvnjm ј uspesn jm radom, i ako nije ra ~ polagao mogucnostjma koje pruza pгjsustvo i rad u nau c~
nj m jnstjtutjma . Zato njegov rad zasluzuje da bude vjse

integralna jednadzba druge vrste svestj na sjstem beskotlacno mnogo l jnearnjh jednadzbl sa beskonacno mnogo
n epoznatjh, Konacno је Dr. S. М. pokazao, kako se mog u
:neke specijalne diferencijalne jednadiЬe svestj na Volterrine integralne i jntegro-diferencjjalne jednadzbe.
Dr. S. М. napjsao је i skolskj udzbenjk po litjcke arjtme·t j'ke, gde је upot reblo ј razvio vrlo ocjgledn j i jed jnstven i

ocenjen .
clanovj Jugoslovenskog astronomksog drustva i Ured пj stvo " Saturna " upucuju ovom p rjlikom svome postova nom cl anu ј vrednome saradnjku ј urednjku svoje tople cestjtke ј najl epse zelje za buducj rad.
Urednistvo.

Pregled naucnog rada
prof. dr. Stjepana Mohorovicica
1. Matematika: Dr. S. М. jstг a ziva o ј е ponajvj se jntegralne j e d na dzbe Fred ho lmo v a i Volte rrjna tipa, te је nasao raz na svo j stv a res jteljnjh j e zg ara i Fredholmo vjh funkcija. Qsjm toga pokazao је, kad a ho mo gena jednadiЬa sa
nesjme1rjcnom jezgrom nema resenja. Bavio se narocjto
Jstrazivanjem Fredho lmove determjnante, ј odredio је kon stante njezjnog Wejerstrassovog razvoja; do nekjh njegovjh rezultata doslj su kasnjje ј nezavjsno В. Hostjnsky ј sved
Carlemann. Dr. S. М. uveo је ј jednadiЬe cetvrte vrste (razlicne od onih, koje danas pod tjm imenom u ljteraturj dolaze), i dao је njjhovo resenje. lsto tako dao је resenja
r1ekih Fredh. integr. jednadiЬi sa specijalnim jezgrama jednostavnijeg oЫika, te izracunao pripadne karakteristicne
v rednosti ј pripadne karakterjstjcne funkcije u dva vrlo
opsta slucaja. Dalje је pokazao, kako se moze neka funkc ija razviti ро derjvacijama druge funkcije, te kako se moze

metod; to је djelo kritjka vrlo pohvaljla. Dalje је Dr. S. М .
jstrazjo svojstva (G) trokuta, koje је uveo u ljteraturu cuveпj srpskj matematjcar unjv, pro f. Dr. М. Petrovjc.
Vec kao student pгvjh semestara Dr. S. М. је jzradjo
novu metodu za resenje ргоЫеmа trjsek c jje ugla, koja
asjmptotskj dovodj do resenja; tom је prjljkom nasao ј neke nove kгjve ljnjje ј jstrazjo njjhove osoblne.

11. Fizika:
О р t ј k а : Dr. S. М. razvjo је matematjcko-fjzikalnu
vjdnog prostora ј pokazao је, da је Wjtteova teorija Laquerova fjzjoloskog vjdnog prostora tek prva aproksi·
macija njegove matematske teorjje. Tom је pгjljkom ј prot umacjo razljcjte ргоЫеmе , kao na рг. pгjvjdno suzavanje

1.

teoгjju
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zeleznjckjh tгacnjca, pгjvjdnu pгomenu veljcjne Meseca na
hoгjzontu ј zenjtu, jtd. Dalje је u svojoj vecoj monogгafjji,
koja је izasla u 5 jzdanju Winkelmannove fizjke, obгadio
teoгjju optjke tela u kгetanju, i dao tu mnostvo svojih oгi

ginalnih izvodenja. Ova monogгafija najsla је na vгlo dо
Ьаг pгijem, te је о njoj laskav pгikaz napisao poznati svedski ·i izicaг unjv, ргоf. Dг. С. А. MoЬius ј dг.
2. Т е о г i ј а г е 1 а t i v n о s t ј i t е m е 1 ј ј f iz i k е :- Dг. S: М. bavjo se vгlo mnogo kгitikom Einstein ·
ove specijalne : ј opste teoгije гelativnosti,. koju је medL!
pгvima pobljao; stavljajuci se na glediste da је ona cjs to
matematska fikcjja. Vec је 1916 i 1917 gcd. ukazao na to,
da је moguce postaviti i jzgгaditi nejzmeгno mnogo specljalnih teoгija гelatjvnosti, koje su sve medusobno nepгo
tivuгecne, а njihova је vгednost teoгijsko-spoznajne ргјго
dе. Sve se ove гazlikuju tek u efektima neizmeгno malenima dгugoga stepena, koje danasnjim instгumentima ne
mozemo jos meгjtj. Na ova jstгazjvanja upozoгjo је naucnj
svet mUnchenskj unjv. ргоf. Dг. Н. Djngleг . Do slicnjh гezul 
tata dosli su kasnije i nezavisno Fг. Adleг i Ed. Guillaume.
Osim toga Dг. S. М. izveo је takode i opsti zakon povгsina
u specjjalnoj tеогјјј гelatjvnostj.
Sleduje onda dгuga sегјја istгazivanja ј kгjtike opste teoгije гelativnosti. Najpre pokazuje Dг. S. М., kako i Newtonova fjzjka dovodj do pomeгanja spektгalnih linjja, sto se
do tada smatralo nemogucim. Zatim izvodj jednu elementarnu teoriju gravjtacjje ј dolazj delimicno do jstih posledjca kao i opsta teoгija гelatjvnosti, no bez relatjvizacije
pojma vremena ј bez uvodenja fjktivne cetvгte djmenzije.
Ргеmа jzvesnjm гezultatima Dг. S. М. i орса teoгija гela
t ivnosti dovodj do pojma sve-tskcg еtега, сјје se cestice
kгecu velikjm bгzinama . Sa poznatim stгucnjakom 1. Wodetzkim рuЫiсјгао је Dг. S. М. ј jedno jstгazivanje о pomeranju spektгalnjh linjja, te је о njoj izasla povoljna kгi
tika u Physikal. Beгichte od stгane poznatog fizjcaгa А.
Н. Вuсhегега , koji је pгvi ekspeгimentalnjm putem doka ·
zao punu vaznost Loгentzovih foгmula i pobljao pгotjvne
laueove гezultate. lsto је tako unjveгzjtetski profesoг А.
Н. Bucheгer napisao i vгlc povoljnu kгitiku S. M.-eva p rikaza
Einsteinovih tеогјја , koji је jzasao kao zasebna knjШca na
l'tгvatskom i na nemackom j eziku . Potpuni popis гаsрга vа na
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podгucju teoгije гelativnosti , koje је Dг. S. М. izdao do konca 1923 god. nalazi se u knjizi М. Lecat : BiЫiogгaphie de la
гelativite, Bruxelles 1924. Osim toga је .Dr. S. М . u njzu гаs
р гаvа dckazao neosnovanost tvгdnje, da је орса tеогјја гe
!atjvnosti dokazana merenjima , ј ukazao је na to, da se u
ovoj teoгiji nalazi mnogo konstanata, kojima mozemc dati
pгojzvoljne vгednosti .

M nogj ј najjstaknutjjj pretstavnjcj relatjvjzma zastupaju
d anas mjsljenje da cpsta tеогјја гelatjvnosti njje jos doka;:ana nj ekspeгjmentima nj astгonomskim mjeгenjima.
Znacajno је jos, sto је Dг. S. М. pokazao, da su Maxwellove osnovne elektгo-dinamske jednadZЬe kovarijantne ј
prema Galilejevjm tгa nsfcгmacjjama , ako se ucinj pretpostavka, da se ј bгzjna svetlostj povinuje oblcnom zakonu za
adjcjju bгzjna. О tеогјјј relatjvnostj Dг. М. S. objavjo је ukup no 32 veca гаdа.
3. Т е о r ј ј а m а t е г ј ј е : Ovde је Dr. S. М . dao temelje nove tеогјје mateгjje podvгgavsj krjtjci valnu teoгiju,
1 zakljucio, da u mikгo- i makгokosmu vladaju isti zakoni . Na
osnovu svoje teoгije dosao је do mncstva vгlo znatnih relacija medu temeljnim ,"izikalnjm veljc jnama. Osjm tog·a uka. zao је na mogucnost egzjstencije abaгjjskjh elemenatё;J ј jz.
veo za neke od njih spektг alne linije, koje Ьi ovi novi elementj zгacilj te upozorio na njjhov znacaj u astгofizicj.
4. Н ј d г о- ј · а е г о d i n а m ј k а : Na ova jstгazj
vanja navela su Dг. S. М. meгenja stгujanja zraka u razn jm
v is in ama pomocu pilotnih balona, i to n·ајрге u Kotoгskom
zaljvu, а onda u Radzje chovu u jstocnoj Galjcjji. Ovde је
osjm merenja bгzjne vet гa uveo ј sjstematska meгenja turbulencjje vazduha, а to su ргvа sistematska meгenja ove
'IГ Ste. Zatim ј е Dг. S. М. matematski is tгazivao turbulenciju
tetra, i pcstavio је nove jednadzbe ро Reynoldsovome uzoгu; dosao је do mnogo _novih гezultata, koji su bacili sasvjm novo svetlo na ргјгоdu ovoga fenome-n a. Radj toga
Dr. S. М. Ыо је pozvan pocetkom 1924 g., da о ovjm svojjm
istrazivanjima ргеdаје u sekciji za hidгo- ј a·e rc d inamiku na
2. jnteгnacjonalnom kongгesu za prjmenjemu meh.aniku u
Del'ft-u (Holandija), ali kako nije mogao licno doci, poslao
је svcje istгazivanj e о turb ulenciji vode u okгuglim cevjma,
gde ј е matematsk im putem jzveo do tada nepгotumacenj
fenomen, da је kod turbul entnog strujanja u cevi bгzina

-·
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mnogo jednoljcnjje гazdeljena, nego lj kod lamjnaгnog gjbanja. Теогјја slaze se potpuno sa meгenjjma fгancuskog
hjdгodjnamjcaгa Bazjna. Nemackj fjzjcaг Schjlfeг ispoгedjo
је kasnjje cuvenu Reynoldsovu ј Mohoгovjcjcevu teoгiju
turbulencjje, proЫem kojj је гazvojem avjjacije dosao u
sredjste naucnog interesa.
5. D ј n а m ј с k а m е t е о г о 1 о g ј ј а : Nајрге је
Dг. S. М. istгazivao djnamjku nase Ьuге, teoгetskj ј ekspeгi 
mentalno. Pokazao је, da је vjsjna sekundaгnih ciklona, koji
nastanu nad Jadгanskjm moгem sгazmeгno malena, ј da ne.
dostjze 2--=-3000 m. Radi toga se ј ove ciklone Ьгzо jzgube,
kada zjmi pгelaze na hladnj i visokj Balkan. Qsjm toga је
na csnovu sopstvenjh meгenja jstгazivao crnu buru ј jugo
(sсјгоссо), t. ј . vetгove, kojj su specijalna kaгakteгjstika nasih kгajeva.
6.
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ekspeгjmentalnih

Dг.

S.

М.

meгenja

kcja jos ј danas stгucnjaci smatгaju najpгeciz
пjjjma, te је tako s njjme osnovao zagгebac'ku sejzmolosku
skolu. Dг . S. М . dao је, ргvј, stгogu foгmulu za dublnu potresa, te odгedio dublne nekih poznatjh potгesa; dalje је
odгedjo bгzjne sjгenja lon,gjtudinalnjh ј tгansveгzalnih valova do 3000 km dublne., te је tako potvгdjo гezultate А. Mohoгovjcica ј one gёttjngenske skole, dolazecj ргј tome ј
do novjh cjnjenica . U sejzmologjju uveo је t. z. гeduciгahj
proьtem, kcjj dopusta jzгacunavanje dublne potгesa, ј pokazao је kako se mogu hodogгafj svjh potгesa svestj na jedan jedjnj hodogгaf. Ovj гezultatj uslj su u modeгne udzbenjke Majnke, Gutenbeгga ј Conгada (jsp. Encykl. d . mathemat. Wjssensch.), а cjtjraju jh mnogj sejzmolozj cjtavoga
sveta. Dalje је Dr. S. М . jstrazjvao unutrasnjj sastav Zemlje
i Meseca, na sta је jzгjcjto ј opsjгno upozoгjo poznatj ameгjckj geolog L. R. Daly. Dг . S. М. dao је neke druge metode
za jzгacunavanje dublne potгesa, _ na sto је opsjгno upozorio lnglada -Огs u spjsjma madгjdske akademjje znanostj.
svoga

Dг.

оса ,

S. М. se jos bavjo jstгazjvanjem utjcaja гaznjh peгioda u promenj kljme, potresa, duzjne Meseca ј vodostaja
. Njla, te suncanjh pega, о cemu se pohvalno jzгazjo V. Conгad u Physjkal. Beгjchte. Konacno је Dr. S. М . гasmatгao
utjcaj Lorentzove kontrakcjje u geofjzjcj.
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{. К о s m ј с k а f ј z ј k а ј а s t г о n о m i ј а :
Кгоz citavj naucnj гаd Dr. S. М . vuce se kao cгvena njt primena doblvenjh rezultata na proЫeme kosmicke fjzike i
astrofjzjke. No, mnostvo је tu гadova, kojj zasecaju samo u
cva podrucja . Tako је Dr. S. М. jzneo 1927 g . svoju hipotezu
о postanku kratera na Mesecu, koja је najsla lep prjjem
osoblto u engleskoj ljteraturi. Njegove fotografjje original nih eksperimentalnjh jstrazivanja prjkazao је cuvenj geofizicar Н . Jeffreys (Cambrjdge) 1935 god. na geografskom
kongresu u Londonu, а teoгjju potkгepio је u mnogjm га -·
spravama Ј. Spencer.
Dalje је Dr. S. М . jzneo nove zakone za udaljenostj u
Saturnovom sjstemu, ј u oblteljj nasega Sunca . Poslednjj
zakon najsao је na vrlo dobar prjjem u astronomskjm krt1gcvjma, te su о njemu referjsalj mnogj strucnj casopjsj u
jnostranstvu. Konacno је Dг . S. М . jstrazjvao ј kosmjcke prostore promenljjve zakrjvljenostj ј jzneo razne. nove modele
svemjгa; tu је dosao ј do znatnog гezultata, da је svemjr
- kojj Ьi Ьiо od veka ј vecno trajao - u skladu sa danas r1jom naukom, а ovo је od znatnog teorjjsko-spoznajriog
ir1teresa.
U najnovjje doba posvetio se Dг. S. М . najvjse astгorю 
mjjj, te sjgurno spada medu nase najmarljjvjje motгjtelje
zvezdanoga neba. PuЬfjcjrao је do sada . posmatгanja Sunca,
Meseca, planetojda Veste, planete Магsа, Jupjtera ј Satuг
na ; promenljjvjh zvezda (Gamma Cassjopejae ј Alfa Heг
culjs), meteoгa ј boljda, kometa 1937 f ј 1939 d, te konacno
meteorskjh oьtaka ј polutamnjh galaktjckjh magljna u Qгjo
nu ј njegovoj okoljnj . Dг . S. М. bavjo se ј teoгjjskjm jstгa
fjvanjjma odгedjvanja veficjne Sunca ј Zemljjne putanje,
te Ptolemejeve nebesne mehanjke. Osoblto mnogo radjo
је ј radj na popularjzacjji astгonomije kod nas, te је na tom
podrucju puьticirao vгlo mnogo clanaka i kraCih vestj, te
upozoгavao na stranu ljteгaturu . Osjm toga pokusao је da
procenj precnjk najЬfjzeg nam planetojda Herme.sa - а
jma u prjpremj vjse teorjjs'kjh jstrazjvanja ј obradu s;pstvenjh posmatгanja.

~~~cn! rad D~. S. М. do 1933 g. pгjkazao је najvecma
uz m•siJenJe stran1h naucnjka zagreb. unjv. prof Dr. У. Nje·
govan u »Aгhjvu za hemjju ј farm.« Vll, br. 5, Zagreb 1933,
te kratko u »Giasnjku jugosl. profes. dr.« Xll. sv. 3; Beograd 1931 .
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В ј о g г а f s k ј р о d а с ј: Ргоf. Dг . S t ј е р а n М oh о г о v ј с ј с гоdјо se 20 augusta 1890 u Bakru u hгvatskom
pгimoгju od оса Dг. Andгije Mohoгovjcica, profesora nauticke skole i kasnije upгavitelja kг. zemalj. zavoda za meteorologiju i geodinamiku u Zagгebu, te od majke Silvije,
гоd. pl. Veгnic, сегkе kapetana duge plovjdbe. Osnovnu
i srednju skolu svгsio је u Zagгebu, а unjveгzitet u ZagгebLt
i G о t t i n g е n-u. Odmah iza apsolutoгija polozio је 1912
pгofesoгski ispit, а 1918 g. pгomoviran је za doktoгa filo. sofije. Sluzbovao је 191 З g. na гealnoj gimnazijj u Bjelovaru, а ucestvovao је citavo vгeme i nepгekidno u svetskome
ratu, najpгije kod aгtilerije, а kasnije kod avijacije, gde је
vгsio i meteor·olosku sluzbu. Posle гаtа sluZЬovao је na nekim zagгebackim srednjim skolama. Dг. S. М. ne stoji u Zagrebu nijedan istitut na гaspolozenju; ali ga zato izdasno
podupiгu mnogi naucni institutj cjtavog sveta. То је i uzrokom, da se njegov гаd krece najvise na podгucju
teore.t ske i kosmicke fizike, а u poslednje doba uredio
је vlastitu privatnu skromnu zvezdarnicu, te vodi privatnu
radnu astronomsku zajednicu, koju је sam osnovao ј oгga
nizirao. Као sto cesto kod nas Ьiva, g. Dг. S. М. doblo је
vise pгiznanja ј razumevanja za svoj naucnj гаd u jnostгan
stvu, nego u domovini. Tako је Ьi6 Dг. S. М. umoljen za sa гadnju u pгvim naucnim stгucnim casopisima i гevijama, te
је stalni saгadnik cuvenog »Gerlands Bejtгage zur Geophysjk«; saгadivao је u 3. jzdanju poznate Wjnkelmannove fizike, t e blo 1933 god. clan jugosl. nacionalnog komiteta inter- .
nacionalne geofizicke unije (jzabran na pгedlog madrjdskog
akademika lnglade-Orsa). Dг. S. М. Ьiо је 1922 g. izabran
pravim clanom (Fellow) The Acad. o·f Nat. u U. S. А. (u filozofskom i u matem.- priгod . гazr.), 1923 g. umoljen. је od
Маsаг . Akad. Prace u Pragu da ovde poгadi na osnutku
Akademije Rada, а 1925 g. izabгan је zacasnim clanom debrecenskog ucenog drustva znanostj (2. matem.- pгir. razreda). Dг. S. М. је takodeг ј u uredjvackom odboгu »Saturna«, casopisa Jugosl. astгonomskog drustva. Mnoge raspra ·
ve Dr. S. М . Ьile su pгjhvacene od Akademije znan . Sv.
Stjepana u Budjmpesti i tamo citane ро univ. prof. Dr. Ј .
Wodetzkome. Saгadivao је i u puЫikacijama litavskog
univerziteta u Kaunasu i u puЫikacjjama astronomske opseгvatoгije univeгziteta u Beogгadu.

Naucne puЬiikacije

prof. dr. Stjepana Mohorovicica
Potpuп spjsak radova g,. prof. Dr. S. М. obuhVIa,ta 127 razпlih pu-

Ь\jkc.cjja. Ovde obja·vljujemo samo sp'isak п.jegov,jh ~adov•a jz eksperimeпtalпe fjzJike, meteo·rol·ogljje ј geofjzike, te kosm'jcke fjzijke ,ј astroпomije.

111. Eksperimentalna fizika:
dje Mogblchke'j•t d . exper·jmeпte.lleп PrUfuпg d . eveпt.
Eli пflusses d. Rotatioп auf das l.Jjcht. >> A1rb. d. 11. d . Wisseп
schaftl . Geseiolschaft« 111 1 ·Н. , Debreceп 1927.
48. Uпj.versalп•j lum 1 iпoskop (fluoroskop , fosfoюskop) ,ј пefoskop. »Arhiv za hem•iju ј farm .« :v, br. 2, Zagreb 1930.
49. Prjmjedba teorjj,i koпkavпog zrcala, »Saturп« IV, br. 12; Beograd

47 . Uber

1938.

IV. Meteorologjja ј geofjzjka:
50. Aerolog1jjska st·ud•jja jz kotюrskog zaljeva uz пеkе орсепе prjmjedbe. «Rad« 217, »Bulletiп« 8, Jugosl. akadem. zп . •i umj ., Zagreb 1917.
51 . Bodeпw•jпd јп Radzijechow, Ostgablz·jeп , »К. u. К. Luftfahrttruppeп
Feldwetterdjeпst« 1, RadZiiechow 1917.
52. l strazjvaпje vjetra u Radziechowu u Galjcjjj. 1. d1i•o: Мјегепја
»Rad « 219, »Bulle· t ljп« 9 ј 10, Jugosl. akadem. zп. li umj., Z·agreb 1918.
53. ls traziva.пje vjetra u Radzjechowu u Galiiaijj. 11. dlilo: Obradba mjerer•ja i teoretska razmatraпja о strukturj strujaпja zraka s osobltjm
cbzirom па turbuleпciju vjetra. »Rad « 223 ј 226, »Bullet·iп« 13 i 14,
Jugosl. akadem. zп. ј umj., Zagreb 1920 ј 1921.
. 54. Dje reduzie·rte Laufze•jtkurve u. d. Abhaпgjgkeit d . Herd~jefe eiпes
ВеЬепs vоп d. Eпtferпuпg des lпflexjoпspuпktes d . pnimareп Laufzeitkurve. 1. Mitt.: D·ie Ausbrejtuпg der Erdbebeпstrah•leп јп dеп
ob ersteп Schichteп der Erde. »Gerl . Be1H1r. z. Geophysjk « Xlll ,
Le ipzig u. Berliп 1914.
55. о : е reduz•jer1e LaufzeHkurve usw. 11 . Mitt.: D1je Ausbrei1 tuпg d. Erdbe beпstrahleп i п dеп tjefeп Schjchteп der Erde. »Gerl . Belitr. z.
Geophysik « XVI , Lejpzjg 1916.
56. Das Erd'jппere . »Zejtschr. f. aпgew. Geophys•jk« 1, Н. 11 , •i 12, Bel·l i п 1925. (Ova је rasprava prevedeпa па eпglesk' j jezjk u U. S.
Co as t апd Geodetic Survey u Washiпgtoпu kao uputa опјmа , kojj
se posvecuju sejzтjckjm ist• raz,jvaпjjma) .
57. Die zwe,juпde, jпhaiЬ Jahrhuпdert la•пge Рег,јоdе d. Erdbeben - und
Кli m aschwaпkLiпgeп. »Meteorol. Zelitschr«. Н. 12, Brauпschwejg 1921.
58. Uber dje Koпst•itutioп des Erd - uпd Мопd•iппегп. »Astroпom.
Nachr. « 220, Nr. 5271, Kjel 1924.
59. Uber Nahbebeп uпd Liber Koпstitutj•oп des Erd- u. Mondjnпe r n.
»Gerl. Belitr. z. Geophysik« XVII, Н. 2. Lejpzljg 1927.
60. · uьe r dje Folgerungeп der Lorentz - Kontraktjon in der Geophysi k. »Gerl . Bejtr. z. Geophysljk« XVI , Н. 4. Lejpz,jg 1927.
61. Uber d'je Berechnung d. Herdtliefe auf Grund d. Lage d . lnflex,jonsour,ktes der P-Laufzeoitkurve. »Zejtschr. f. Geophysjk« 111 , Н . 7,
'вгaunschweig 1927.
62. Hemijski sastav unutrasnjost1j Zemlje i Mjeseca. »Arh·i v . za hemjju
i farm «. 1, br. 3, Zagreb 1927.
63 . Radioaktivпost i temper.a,tura unu•trasnjostj Zemlje ј Mjeseca . »Arhi v za hemiju i farm. « 1, br. 4, Zagreb 1927.
64. Re t ka atmosferska pojava. »Arh,iv za hemjju ј farm .« Vl, b·r. 5, Zagreb 1933.
65. О unutrasnjostj zemlje. »Satuгn« 11, br. 9, Beograd 1936.
V. Kozmjcka fjzjka ј astronomjja:
66. Eksperimentalna jstrazlivanja о postanku Mesecevljh kratera: nov
doprjnos eksploz•jon,oj hipotez.i. »Arhjv za hem'iju li farm.« 11 , br. 2,
..,. ____ .._
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О . o_dredjvan)_~ velji:tjne Sunca ј Zemlj1jne
sta•ze
pr1v1d~e ve_ lюn~ Sunceva precГlljka. >>God,jsnjak

pomocu mje renja
n. neba 1937 9 .«
(lzd~~ J e un 1verz; !· astronom . ppservatorjje) . Beo9rad 1936.
68. ParCIJaln·a .pomrc1na Sunca promatrana u Za9re.bu 19 juna 1936 god
»Saturn « 11, br. 6- 7, Beo9rad 1936:
69. О propastj sv•jj eta. ~> Saturn « 11 , br. 9; Beo9 rad 1936.
70.
О Mjesecu , te о nJe9ovu postanku ј 9rad j. »Saturn « 111 br 1 1
· 2
Beograd 1937.
•
·
•
71. ~osm.at r a.nj_a m~ t eorsk j h pojava. »Godisnjak« n. neba za 1937 9 .«
(lzdaje . u~·1veшte t. _as t ro•n om . opservatorija) , Beogr?.td 1957.
72. s_u nce 1 Пjegova P~:l r oda . »Saturn « 111 , br. 6-7, ВЭО9Гаd 1937.
73. E1n neues Gesetz fur d je Entfernun9e 1 jm Saturnsystem. »Astronom.
Nachr « 263 , Nr. 6298, Krj·el 1937.
74. Ejns t e•jno~ efekt ,ј pomracenje Sunca od 19 jun.a 1936. »Saturn « 111
Ьг. 12, Beo9rad 1937.
'
75~ ~- ra?u R. Ј . ~?skovtjca na podrucju fi,zj,ke, astronomjje, meteor.o lo9 1Je. 1 geodez>IJe. (Govor па svecanoj proslavtj 150-9od . nje9ove
smr~1). »Saturn « 111 , br. 5, Beo9rad 1937.
·
76. Pojava komete 1937 f (Finsle r) posmatrar.a u Za9rebu . » S ·зturn «
111 , Ьг . 8-9, Beo9rad 1937.
77. Posm_a t ran~a m~teorskih pojava. »Godrjsnjak n. neba za 9 . 1938«..
(lz?aJ_e . un;1veшt . as t rc:mom opse·rvatorj.ja), Beo9rad 1938.
78. 1. IZVJestaJ о radu p rr1 va•tne postaje za kozmricku tjz.jku u Zagrebu:
»Saturn « IV, br. 2, Beo9rad 1938.
79. PreQied djelatnosti Sunca u 9odjni 1937. (Na osnovu vlastjtih mo-~renJa). »Sa t urn « IV, br. 3, Beo9rad 1938.
80. Sto da posmatramo na n.ebu ј cjme m·ozemo kortistjtj n•a uoi, »Sat urn « IV, br. 6- 10, Beo9rad 1938.
81. Der Durchmesser des Objecte•s Re:j,nmuth 1937 UB Hermes »Astro-.
nom Nach r.« 265, N r. 6341 , Kriel 1938.
·
82. Beobachtun9 sjch rasch bewe9ende r Me·teorleuchtwolken »Astro-.
nom . Nachr.« 265, Nr. 6343, Kjel 1938.
·
83. Beobachtungen von Gamma Cassjope jae
Mittelwerte
» ВеоЬ . _
zjгkular d . Ast ronom . Nachr. « 20,
3, 14 u. 30 ; Kjel 1938; 21, Nr. 7
u. 16, Berlin 1939; 22, Nr. 2; Berlin 1940.
84 . Potpuna pomгcjna Mjeseca dne 7- 8 novembra 1938. »Saturn « I V,.
b r. 12, Beo9rad 1938.
85. Hei Hgkejten von 4 Vest·a wahrend der Opposjtjon 1938. »Astronom ..
Nachr.» 226. Nr. 6369, Kiel 1938.
.
86. Aufn.ahme e•ine·r merkwlird•i9en Meteorbahn. »Astronom . Nachr.«
266. Nr. 6375); Юiel 1938.
87. Beo~acht_ungen vjsue·ll wahrnehmbarer farbl9er Nebel jm Orion•
u_nd 'l·n setlner .. Um_g ebun9 . »Astronom. Nachr.« 266, Nr. 6371 , Kjel1938 ..
88. E1n Ge:· ~e·tz fur d•1e Entfernun9en jm So.nnensystem. »Astronom
Nachr.« 266. Nr. 6370, Kiel 1938.
··
89. 11 . jzvjestaj о radu pri•vatne po·staje za kozm-icku fiziku u Zagrebu ..
»Saturn « V, br. 1, Be'o9rad 1939.
.
)·О. Pre~led djelatnosH Sunca u 90d1
ini 1938. (Na ·osnovц vlastj t ih mo-trenJa) »Saturn « V, br. 4, Beo9rad 1939.
91. Prrilog . Ptolem~_jevoj nebe:_s~oj mehanriaj ј 1iz9гadnji geocentrickog·
~ehan1zma SVIJe•ta . »God s~}ak n. neba za 9 . 1939.« (lzd•aje univerZ'Itet. astr_onom . opserva_to;r•I•Ja), Beo9rad 1939 9 .
92. Observa · IIIOПS des
meteores. »Bulletjn« 111 de 1' Observato.i re
As t ronomrique de 1' Uпjversjte de Bel9rade . вe'o9rad 1939.
93. Komet Jurlof-Achmarof-Hasse·l 1939 d . (Sonstj9e Be•o bachtun9en)
» Beo~.--~· irkular d. Ast•rono-m. Nachr. « XXI, Nr. 16; Berlin 1939.
..
94. Opo7'1CIJ_a Mar~a 1939 god . »Saturn« V, br. 10- 11 , Beograd 1939_
(1. dю rada p1sanog u zajedntioi sa beck1im pr·i'V. astюnomom N
Severjnskijm) .
•
·
95. Ko.:mjscher Raum von var rtiaЫer Krlimmung und das HubЬie;ch e
Phanomen . »Astronom . Nachr. « 268, Nr. 6431, Berbln 1939.

Nr:

)·6. Mars . - Saturn . - Verdachtiges Objekt. »Beob.-Z•jr kular d . Astron .
Nachr.« XXII, Nr. 2, Be·rlii n 1940.
97. NoVIi zakon za uda ljenostti u ob•i telj•i nasega Sunca. »Godj.sn.jak n.
neba za 1940 g .« (lzda j e unj·ve•rzijt. astronom . opserva-t<orr·i ja) , Beogгad 1940.
98. Mjesecnrj jzvjestaj1j о dje•latn·os.ti. povrsjne Sunca . » Sa•tU• Гn « 111 - VI .
Beograd , 1937-1940.
99. 111 . jzvjestaj о radu prjv. po.sta j e za kozm,jcku ~jzjku . »Saturn« V l,
br. 3, Beograd 1940.
100. Zur Photographje der Sonne und des Mondes . »D,je Sterne « ХХ ,
Н . 4. Le•jpzjg 1940.
101 . Pгjlog 1jstrai'jvan.ju Sunce~jh pj.e ga . »Saturn << Vl , br. 1, Beograd 1940.
102 Beobachtung der to.tale·n Mondfjn•stemjs 1938 Nov. 7- 8. (Preda•no
u Vjs·ak unljverzjt. astronom. opservatorjj j u · BeoQir•a du za »Memojгes « ).

123. Per joda suncatnrjh pjega od 100 god,jna rj promjena vremena . »Saturn << 111 , br. 1. Beog.гad 1937.
125. 70 maпj j h dop ~j nosa ј y~j jesti- astronom. sadrzaja . »Saturn << 11-VI,
Beograd 1936- 1939.
126. 40 refe rta·ta 1ј осје па knjiga ј C.asop•jsa . »Saturn << 111 - VI , Beograd
1937-1940.

Zvijezda triju mudraca
(Pjsmo Prof. Dr. Stjepana Mohorovicjca svojoj roda kJjn.jlj) * )
Zagreb, dne 22. ko lovoza 1940.
•

•

•

•

•

•

•

••

•
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lz Tvojega posljpdnjeg pisma razablrem, da se i Тi sada
u Dubrovniku ,,bavis" astronomijom, kada nocu radi velike
,,. rucine . i b esanice jzlazjs u sanatoriju na -t erasu svoje sobe.
Njje radj toga njsta cudnovatog, da sj Ьila jznenadena ј duboko impresjjonjrana krasnom pojavom konjunkcjje dvjju
nasjh najvecjh planeta, сјја nas se magjcna svjetlost duboko
dojma; utoljko vjse sto је posmatras sa carobne obale nasega djvnog Jadrana sa poput kгjstala cjstom atmosferom,
gdje Mljecna staza poput svjetlecjh оЫаkа ukazuje nebo
sa tjsucama jos vjdljjvjh zvjjezda stajacica. Cjtala sj u no-·
vinama nesto о Kristovoj zvjjezdj, jlj jspravnjje о zvjjezdj
triju mudraca, ра treba da na Tvoj upjt . odgovoгjm.
Ovdje se zapravo ne radj о jednoj zvjjezdj, vec о kon·junkcjjj planeta, to jest о susretu planeta , kada dva planeta
dodu na nebeskome svodu р г ј v ј d n о najЬijze jedan do
drugoga. U staro doba bavilj su se magj ne samo astronomjjom, to jest promatranjem polozaja ј kretanja zvjjezda,
vec i tumacenjem upljva njjhovog polozaja na sudblnu lju*) Ovo pismo ni je sastavljeno ad hoc za "Saturn", vec smo ga pri mili indiskreci jo m od supruge g ·de у. В . Sl ika је poslata nak nadno.
И гe dnis tv o.
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di (astrologija). Tako su smatralj konjunkcjje vrlo vaznjma ј
sudbonosnima. Svakj planet Ьiо је posvecen jednome bozanstvu ј jmao prema tome navodno cdgovaгajuci uticaj na
ljude, te na sve zivo ј mгtvo na Zemlji. Tako је pгimjeгice
Ы о planet Jupiter posvecen najvecemu bozanstvu, vladaru
Neba ј Zemlje . te је vгjjedjo kao kгaljevska zvjjezda, koja
је vгsila vecinom dоЬаг upliv na Zemlju. Naprotiv је dгugi
ро velicini planet Saturn Ьiо posvecen okгutnome prabozanstvu, koje је iz straha ргеd smrcu prozdiralo vlastitu djecu. Radi toga Ьiо је analogno Saturn zvijezda, koja је vг
sila los uticaj i pгouzrokovala ргјmјегјсе sjlne kjse, poplave
ј t. d., ра је konzekventno tome Ьiо zvjjezda Zapada. ls:o
su tako ј pojedina zvijezda (konstelacije) bila pгidjeljena
гazlicitim ondasnjim naгodima; na рг. zvijezde Riba Ьilo је
pri djeljeno zidovskome narodu. Osoblto su Ьile rijetke
kon jun kcije na,;vecih planeta Jupiteгa i Saturna oko ponoc i
'
'
(svakih od prilike 260 godina). 7-me godine ргiје nasega
naci na brojenja godin·a, · kada se је fakticno rodio Krist.
doslo је u maju mjesecu do prve kcnjunkcije planeta JLI ·
piteгa i Saturna u zvijezdu Riba. Magi (mudraci, а ne kraljevi kao to puk krivo misli) tumacili su tu pojavu na lstoku
ovako: Na Zapadu (Saturn) dogodilo se ili dogoditi се se
nesta osoblto, ро . svoj prilici pojavjti се se ilj rod!ti novi,
veliki kralj (Jupiter) i to kod Zidova, jer se konjunkcija ili
susret planeta o digгava o ·u zvijezdu RiЬa. Osim toga Ј е gotovo citava prednja Azija ocekivala velikog kralja ili Ме-· .
si!u. No magi nisu Ьilj siguгni svojeg tumacenja, te su ceka li.
Kako planeti kod svcjega р r i v i d n о g gibanja ро nebeskome svodu . opisuju krivulje sa uzlom (petljom), to Је
u oktobru spomenute godine dcslo do ponovnog priЬijze
nja oblju planeta, sto su magi smatrali znakom, da se nis :.J
u svojemu tumacenju prevarili. te su trojica posla na pu1
u Judeju, da stvar ispitaju. Koncem novembra stigli su tJ
Jeruzalem, pcklonili se kralju Herodu ј zatrazilj obaveste -·
nja. ~Э а је p0znato, kako se је Herod uplasio i umolio ih,
ako sta saznaju. da mu to odmah jave. Kako magi nijesu
znali kuda da idu sada, а medutim је pocetkom decembra
dosl o do trecega priЫizenja oblju planeta, to su kгenuli
nocu iz Jeruzalema u smjeru oblju zvijezda, to jest spгam
juga i odmah stjgli u Betlehem, gdje se је Krist rodio. Drzi m, da mi neces sada predbacjti, da sve tako pripovijeda m, kao da sam i sam Ьi о tamo prjsutan, ali moram Те

upozoritj, da је na ovaj nacin mogao genijalni popularizator astгoncmske nauke, cuvenj njemacki profesor R. Henseljng, tocno ustanovjti godinu, koje se је Kгist гodio, а to
se slaze ј sa dгugjm jstгazivanjjma. "Zvijezdu" tгjju mudгa 
ca је nauka konacno objasnjla!

Zvijezda" triju mudraca (Bet!ehemska zvijezda) . Fotografirao sa maleniш
prof. Dr. S. Mohorovicic dn e 31. VIII. 1940: 2.~ 57 ~-- Зh 22 m
sr. ev r. vr. Na snimku vide se vrlo dobro Plejade (\flaslC!). SvtJetla pruga
и gornjem, desnom kutu jeste komadic krova kuce.

~s trog rafom

Sada smo svjedoci ponavljanja slicne pojave i to ov~j
put u zvjjezdu Ovna. (SI. 1). Ргvа konjunkcjja planeta Jupl ·
teгa i Saturna Ьila је 15. о . mj., dгuga Ьiсе 11. oktobгa и
23 sata, а treca u februaru 1941. godine. Dakako, da sada
nj tko ozblljan ne prorjce dogadaje, koji su ј bez toga do voljnc zahvat jli 'ci tavi svijet.
·Eto, tako sam prvi put morao, da damama prsem astronomska pisma i pгotiv svojega oblcaja - poslj edica pгe
koracenja 50--te gcdine zivota! Ali molim Те usгdno , da га~
di toga pripazis. da ne Ьi ovo pismo dcslo u javnost, а 1
zbog toga, da ne Ьi zlobni svijet ustvrdio, da imitjгam svojega cuvenog beogradskog kolegu. Na kгaju upozoгa~am
Те , da је ona vrlo sjajna zvijezda na istcku ~еnега (~anrca ) ,
koja kod ovoga tumacenja ne do laz i uopce u оЬzн. O va
krasna zvijezda Ьila је nekoc posvecena bozanstvu lj epote
i ljubavi, dakle Ыiza zen ama nego lj muskaгcima, te sto~a
nije nista cudnovatog, da as tronomi tako malo poznaJu
cvaj krasni i nајЫШ nam planet. Ali vrijeme је da zavrsiщ.
р а Те sгdacno pozdravljam i t. d. -
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Четири веt.а. Јупитерова сателита откри·о је, као што је

•

о

Запад

Galile.o Galilei, године 1610, дурбином који

На источно-ј страни налазиле су се две звезде, а на за

је сам на,чинио. Овај дурбин, са о·твором о·д 2 палца (5 cm},

nадној једна сама. Кра,јња источна звезда и западна биле су

увеличавао је око

нешто сјајније од треЋе .

свима познато,

30 пута•), и био је вероватно

.најјачи рефрактор који је у оно време

постојао·.

највеt.и и

Историјат

овог откриЋа је на.јлепше описа:о сам Галилеј у сво·ме

1ius sidereus"

"Nun-

("Звезда,ни весник").

Галнлејев нзвеwтај о открнt.у Јупнтеровнх саil'елнта
"Завршtио

сам

свој кратки извештај о властитим посма.тра

њима Месеца, некретни.ца и Млечног пута. Преостаје ми још
нешто што заслужује, ка, ко· ми изгледа., највеЋу пажњу у томе
раду;

Ll~ 7· ~ /:_..;о,_

/""

саопштиt.у,

наиме, јавности

случај

откриЋа

и

посма

трања четири планет· е, које још ника. да нtису виђене од ства:..
рења света па до наших вре. мена, и објасниЋу њихове по•ло
жаје и посматрања о њихо·вом кретању и променама њихо
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астрономе да приону испитивању и одређива.њу времена' њи

7''CkNl .F.'N

лудно овом послу, ако не располажу веома добрим дурби
ном,

она, квим

какав

сам описа.о у

почетку овога

извештаја.

--
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недостатка времена. Али опомињем 1их да не приступају уза
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вог сјаја, извршена у току последња два месеца; позивам све

хових обилажења, што до данас нисам успео да учиним збо· г

<V .• ,

<..ari'
"'~. ~·Е:
~~ А 11 ,...:;:.N "'. ,...., ~-

~ О-<.

;:::;.

џ-~

•

"~ ~- .

књнжн·
сп 1 Факснмнn некоnнко редака Гаnнnејеве посматрачке
· У преводу
че којн ·се · односе на открнt.е Јуnнтеровнх сатеnнта, а КОЈН
гnас н:

7 јануара 161 О дурбином се видео 1упитер са три некр~тнице У сле-

де+. ем положају (цртеж); без дурбина није се видР.ла ниЈ_една од ~их
некретница. 8 јану.зра положај и су били (цртеж) ; (Јуnитер) Је дакле ~о

ме погледу планета Јупитер и, ка,ко сам располагао првокла

у директном кретању а не ретроградном, ~ако кажу калкулатор_и. 9 Ја ~
нуара било је облачно. 10 јануара полоЖаЈИ су били (цртеж), т!. у ~0 њункцији са најзападнијом звездом и може се претnоставити да ЈУ Је У
питер окултирао. 11 јануара полож.зји су били ови. (цртеж) а звезда бли

сним инструментом

других вечери биле све три исте величине и међусобно nодЈед_нако уда 

"7 ј~нуара ове год,ине 161 О, у првим ча<:: 0 вима идуЋе но
·ћи, посматрајуЋи својим дурбино·м сазвежђа., указала се мо

који сам сам начинио,

приметих

нешто

што раније због мале моЋи прво·г дурбина нисам могао за
пазити,

наиме,

да

се у

непосредној близини

планете нала.зе

тр~~ сиЋушне звезде, мале али сјајне; иако помишљах да оне
припадају

некретницама,

за,чудих

се

што

су

распоређене

жа Јупитеру била је упола сјајнија од друге и ЊОЈ веома бл_и ска, док су

љен е: из тог.з се закључује да се око Јупитера налаз е три лутаЈуће звез·
де ,које до данас нико није nриметио.

"Н исам обратио пажњу на њихова отстојања од Јупите·
оа. ieo. како рекох, мислио сам да су то звезде некретнице
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Исток

11 0вај је резултат уједно и важан и ' очигледан аргумент

Запад ,

да

се

отстране

последња

предубеђења

оних

који

су

иначе

међу

спремни да прихвате погледе Коперниковог система о оби

собног отстојања ових звезда, моје је изненађење било тада

лажењу планета око Сунца, а.ли осећају још толику нелагод

"Иако нисам нимало пажње обратио смањивању

потстакнуrо питањем: како Јупитер може да се данас налазк

ност због кретања једног Месеца око Земље, а оба тела за

источно сд све три

једно,

некретнице,

ка•да је дан

раније био за

падно од њих двеју; уплаших се да се планета није

можда

за

годину

дана,

око

одбију ту теорију о васиони

Сунца,

да

су

расположени

да

као немогућу. Сада , међутим,

кретала сасвим различито од рачуна астроно·ма и да је она

не знамо само за један случај тела које обилази око планете

прешлG

С

а оба заједно око Сунце, јер нам је чуло вида. открило чети

ове

некретнице услед свог

сопственог

кретања.

и~дуће вече, апи сам се разоча

ри сателита који обилазе Јупитер, као Месец Земљу, док се

рао у очекивању, јер је небо у свима правцима било застрто·

истовремено цео систем окреће, у току 12 година, по огро·М

облецима.

ној

нестрпљењем са.м с. чекивао

"Но, 1О јануара опет сам посма. трао ове звезде и оне су
се

налазиле

према

Јупитеру

како је означено

на

цртежу.

Трећу, тако са~ м м'ислио, окулт·ирала• је сама планета:

• •

Исток

о

путањи око Сунца".
Откриће Јупитерових

са.телита

није

само

и открићу једног другог закона

очи

природе, наиме да се свет

лост простире коначно.-м брзином. Године

Запад

пружило

. гледну слику структуре Сунчевог система, већ је послужило
дански астро

1675

нам Ремер приметио је да помрачење Јупитерових сателита

Оне су, као и раније, биле распоређене у правој линији са.

на.ступа сразмерно касније када се Јупитер налази далеко од

Јупитером, дуж зодиака ....

Земље, а сразмерно раније када се он -налази ближе Земљи.

"Пошто сам приметио ове поја.ве и утврдио да промене

Ова разлика мс.же се протумачит·и по·д претпоставком да је

у поло· же·ју не треба прописивати самоме Јупит' еру, а пошто

светлосrи ' потребно извесно вре·ме да би са• Јупитера. стигла
до Земље, а 8 минута за прелаже~е пута од Сунца до Зе

сам утврдио да су посматране звезде биле увек исте, јер Hl!
великој
гих -

да

даљини

О' д Јупитера. и

није било дру

мље. После Ремера брзина светлости одређена је још неко

на крају, прелазећи од сумње ка изненађењу, увидех

. лr-1ко пута и много тачнијим методама, али резултат је углав

промене у међусобн.о· М

дуж зодиака

поло·жају нису

биле последица

Јупитеровог кретања, већ кретања. оних звез. да које сам горе

споменуо, те реших да их убудуће посматрам с већом паж
њом и прецизношћу.

в •их

сателита.

После Галилеја ниједан

Јупит·еров

откривен до 9 септембра 1892, ка.да је

"11 јануара забележио сам следећи ра.според:
Исто·к

ном једнак ономе ко•ји је изведен из посматрања Јупитеро-

.

...

о

сателит

професор

трагајући (по једно вече у не·дељи у току
опсерваторији

Запад

није

два

више

Barnard,

месеца)

на

Lick телескопом од 36 палаца, пронашао са

свим бли•зу Јупитерова диска нов сателит веома слабог сјаја.

тј. само две звезде, обе источно од Јупитера; ближа звезда

Овај пети Јупитеров сателит има ту нарочиту привилегију да

биле је три пута више удаљена од Јупитера него од друге,

је последњи сателит у Сунчевом

источније звезде;

визуелним посма. трањима; касније су поједини сателити откри

на.јисточнија

звезда

сјајнија од друге, док су претходне

била је о~ко два

пута

ноћи биле обе скоро

исте величине. Ја сам онда без оклева.ња закључио да се те

ванн фотографским

Децембра

аистему који је откривен

пуrем.

1904 Perrin

је почео

систематска тр'агања за

зве:?. де окрећу око Јупитера као Венера и Меркур око Сунца,

Јупитеровим

што су и на крају потврдила многобројна каснија посматра

Crossley

ња. Тим посматрањима надаље је утврђено да не по::тоје са.

је нов сателит, а месец дана касније, јануара

мо три већ четири теле,, која у своме кретању обилазе пла

Оба круже на много већој даљини од Јупитера него пети с з -

нету Јупитер.

сателитима

слабога

сјаја,

помоћу

рефлектора

на опсерваторији Lick, и већ на прво·м снимку открио

1905,

и други.

2

195

194
телит. Сателит V обавља један обрт око планете за 11 h 53m,

видне величине 20m. Свак:А је део неба два пут снимљен ка

а велики

ко би се мали дефекти на фотографским плочама могли ра

Галилејеви

сателити

1, 11, 111 и IV круже периода
ма од 1 дана 18 часова до 16 дана 16 часова, док су сателити
Vl и Vll, које је открио Perrin, толико удаљени од Јупитера
да једно обилажење · изврше за пуних

Године
телите

Vl

и

зликовати

од

стварних

слика.

то

v

260 дана.

1908 Melotte, астрон ом у
Vll, открио је Vlll. Овај се

Гриничу, сн•имајући са
на•ла.з•и на много већој

даљини од Јупитера и треба му 750 дана за једно пуно оби
лажење око планете. Од о·сталих се разликује по томе што

се креће у ретрогра: дном смеру , тј. у смеру супротном кре
тању

остали'Х

Јутнерових

био дипломски

кандиДат,

сателита.

Године

поверена ми

је

1914,

на

када

сам

опсерваторији

lick дужност да снимам удаљеније Јупитерове сателите и да
одредим

колико њихове стварне путање отступају од изра

чунатих. Том приликом, на једном снимку

Vlll

сат~лита открио

сам девети, на исти начин на који. је, неколико го·дина рани1је

Melotte «;.>~крио Vlll у близини Vl и Vll сателита. Период оби
лажења деветог сатепита скоро је је·днак периоду осмог, а и

он се креће у ретрогра. дном смеру.
Сателити

Vlll

и IX круже на таквим даљинама. од плане

те, да су им путање јако поремећене привлачењем Сунца, и
nутање им нису

затворене

линије.

Израчунавање

02

њихових

ме после-дњих
но ма.лој

20 го·дина, када се Јупитер нала.зио на сразмер

даљини о·д Земље, они су често сн•и·мани, а плоче

су пажљиво испитане не би ли се откр1И10 случајно још неки
нови сателит. Али ниједан више није нађен.

Како нису била вршена система· тска трагања нових сате
лита рефлектором већим од

36

пала.ца,

1 ОО

палс:ща; овај пројект је прихваћен •И унет је у програм посма

опсерва•торије

Mt. Wilson

за

20

Сп.

2.

Путање Јупнтеровнх сатепнта.

Свака је путања нацртана као да се налази у своЈОЈ равни , тј . није
узет у обзир нагиб равни путања. Код сваке путање обележена је лини 
ја

чворова;

тање

стрелице

к оји лежи

које

показују смер

кретања

унете

су

на

луку

северно од равни еклиптике . Мали лукови , конкавни

пу

ка

Јупитеру, претстављају тачку перијова (најмање удаљење путање од Ју
питера). Положаји појединих сателита односе се на опозицију године
1938. Стрелица ка горњем делу слике показује правац ка пролетњем
еквинокцију. Стрелица доле лево показује правац t<a положају Земљ е
године

1939.

могло се сматрати

умесним да се предузму истраживања рефлектором од

трања

10
MILL. IO N WILES

UN I TS

SC AL[

nоложаја веома је тежак задатак; било је зато потребно да
се чешће посматрају како се не би изгубили из вида. За вре

О•
&ST,_ONOioi iC .&L

време лета

1938.

ра. да био је : снимати околину Јупитера· у примарној

Сателити

веома слабог

привидног сјаја. не могу се ени

мати ни јаким телескопима ако се примењује обичан посту

План

пак снимања: ка. ко је потребно дуготрајно експоновање , они

жижи

ће се за то вре;...е о·сетно по·мерити :А неће оставити трага на

рефлектора од 1ОО пала ца на плочама од 20 Х 25 cm, експо

плочи.

Међутим ако ·за

време експоновања дурбино· м

пра.

нирајући сваку један час. Ова мрежа снимака обухвата око

тимо кретање Јупитера, слике ових сателита слабо·г сјаја, ко

десет квадратних степени

и то по З " источно и западно о·д

ји се за један час (привИдно) крећу веома мало у односу на

nланете а по 1",25 северно и јужно од ње. Снимци се дели

Јупитер ост·а·ће за цело време снимања скоро на истом ме

мично поклапају а сваки од њих обухвата површину од 54' Х

сту фотог.рафске плоче и слика ће зато бити јасна и упадљи

68' и садржи скоро на целој површини плоче звезде до при-

ва. На таквим сн<имцима слике некретница имају облик ду-

196
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жих трака и

разликују

се

на

први

поглед од

округле

слике

једног сателита.

сорбује светлост, требало би посматрати свећу са даљине од

3000 миља (око 4800 km) да би она изгледала т·ако сјаiна као

Скоро на свако•ме од ових снимака запа· жен је и по један

ови сателити. Они су тако мали _ и толи· ко удаљени од планете

или више планетоида, тела која круже око Сунца у , простору

да би их посматрач на Јупитеровој површини могао пр•и ,ме

између Марсове и

тити само дурбином са о·твором О·Д 6 палаца. Телеско_ПО·М ОД

Јупитерове

пута.ње.

Привидна

кретања

ових м а лих планета просечно су мања од прИвидног кретања

1ОО

па· лаца и са. експоновањем од једног часа могу се ени-

Јупитера и зато су њихове слике на фотографској плоч'и н~.ј
чешће издужене али не у толикој мери као слике некретни-·

ца. У току истраживања примећено је 40 објеката са призид
ним сопственим кретањем: међу њима сателити Vl, Vll, Vlll
и

IX, као и 5 других објеката, који су се привидно

кретали

заједно са Јупитером .

Сателити

Vl и Vll И<дентификовани су помоћу

положаја

датих у годи-шњаку "American Ephemeris and Nautical Almanac" а са.телит Vlll на основу ефемериде коју је израчу
нао Hertz са опсерваторије Yale. За Ј IX није пост·ојала изра
чуната ефемери,да, тако да. је поновно откриће овог сателита
више

доказ

потпуности

нашег

рада.

Пет неидентификованих . објеката праћени су, и на осно
ву

сопственог

кретања

накнадно

су

идентификовани,

и

то:

два као нови Јупитерови сателити , а остала три као планета

иди који су се случано налазили у Јупитер?вој близини и кре

тали се за. неко·лико дана скоро ист·ом прив'и'д.но· м брзином
као

и

планета.

Нови сателити веома су слабога сјаја и оне који би хтели
да их посматрају треба потсетити
вези
не

са

посматрс;њем

приступе

узалудно

његових
овоме

на Галилејеву опомену у

сателита:

послу,

ако

"Опомињем

не

располажу

их

да

веома

добрим дурбином"
Нови сателит,и могли би да буду снимљени и телескопо·м

1ОО п ал аца ако се nлоче довољно екс
гiонира.ју,· алИ маЛо је вероватно Да би се Могли снимити те

са отвором мањим од

лескопом .мањим од 36 паЛ~ца. УколИко ми је познато, ни•

•

•

1

t"

'

с:

једна Друга опсерваторија ' није покушала да посматр а ове сат елите и дс-сада они су вИђени само

на опсерваторији Mt.
Wilson· т~лескопом · од 1ОО палаца. Њиме су посматрани сви

сате~. и ~ и, па и IX који је тако слабог сјаја као и Xl а скоро
т.зко слаб као Х. До прибЛiи'жног појма о крајњрј слабости
сјаја

OB!!IX

објеката до·лазимо упоређивањем њиховог сј аја са

сјајем једне свеће. п'ЈД претпоставком да а·тмосфера. не ап-

Сп.

3.

Јупнтеровн сатеnнтн Х н

Xl.

Ј . Х. Плоча од 25 августа 1938. Експонирана 31 минут. Дужина звез
даних трагова 10". Средиште плоче је слика сателита.
Ј . Xl. Плоче на кој има је откривен сателит , 30 јула 1938. Експонов а:
ње 60 минута. Дужина звезданих трагова 15". Слика сателита на првоЈ
nлочи удаљена је од средишта плоче за 26', а на другој за 29'.

мати· објекти много мањег сјаја од откривених сателита. Чи
њеница шrо нису на,ђени слабији објекти

указује на то да,

а-ко Јупитер и1ма још неоткривених сателита,

они су врло ве

роватно· много слабијег сјаја . од Х и Xl. Не располажемо ме
тодом за непосред,но· мерење дименз·ија· нових сателита. Апи
можемо

их у неку руку извести

из

њиховог

привидног сја

ја!) Сателит Х најслабијег је сјаја и вероватно

најмањи по

* ) Пречник Јупитерових сателита може се израчунати помоћу
обрасца
log d
4,46 - 0,2 in - logV-p
где је d пречник у миљама, m фотогр•зфска величина у средњој опози
цији, р фактор који зависи од албеда и за тамније планетоиде износи

=

nриближно

О, 1.

'
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димензијама. Ако

његова

по ·вршина

није nреко

мере тамна,

пречник му мора· бити мањи ОД 15 миља. (24 km).
је нешто светлији и његов nречник износи око

Сателит Xl

19 миља (око

је Barnard открио пети сатепит, предложена су многа имена,
ал и ниједно

није усвојено. Barnard је потсетио на то да се

имена прва четири сателита врло ретко· употребљују и пред

30 km). Раније ПО•знати сателити v и Vl имају пречник ОД око
90 миља (144 km); Vll и Vlll по· 25 миља (40 km), а IX од 19

ложио је да

миља (30 km). Међутим,

страну, јер су касније откривени још многи сателити, а уједно

сразмерно су
миља

веома

са. телИти

велики:

које је открио

најмањи

има

Галилеј

пречник

од

2000

(3200 km), дакле скоро као и наш Месец, а на.јвеt.и, са

пречнико·м од

3000 миља (4800 km),

скоро је толики

као

се нови месец

једноставно зове пети сател11т.

Његова сугестија• је прихваt.ена.

нам и

И то је имало своју добру

омогућује претсказивање имена tидућег сателита , ако

буде једном пронађен. Он

t.e бити Ј Xll.

(прев. Ф. Д.) .

Меркур.
Са. телит ,Х, као и Vl и Vll, обилази око Јупитера
дом од око·

перио

260 дана и креће се у исто-м смеру као и остали.

Иэrnед

Елементи путање Ј Xl нису још по- знати са довољном тачно
шћу;

но,

ПР.елиминарни· рачуни

истом смеру као·

Пет

по-казују да се

он окреће у

Vlll и IX, са периодом од око 700 дана.

унутрашњ·их

сателита образују засебну групу или по

Занимљиве

се скоро

поклапа са екваторском

равни

зонама

13-XI

северо-источне Азије .
рој Леонида
С •1
радиј ·антом

Метеорски

leonis,

Јупитера.
Сателити

Меркура

испред Сунчева котура за пасматраче у Канади , у неким кра
јевима северне и јужне Америке , у Аустралији и у извесним

nион миља (милион и по КtИ>лометара) и крећу се око Јупи
која

појаве

1-XI Меркур у застоју у 3 h.
3-XI Јупитер и Сатурн у коњункцији са Сунцем .
12-XI Меркур у доњој коњункцији са Сунцем . Пролаз

родицу, на средњој даљини од планете нешто мањој од ми

тера у равни

неба

код

најмањи средњи број метеора на час:

звезде

19.

зета

Појава тра

је око два дана .

Vl, Vll

њој даљини од око

и Х сачињавају другу породицу на сред

7 милиона миља (11 милиона километа

ра) од планете.
Сате-лити Vlll, IX и Xl обра· зу·ју -rpet.y породицу на сред
њој даљини од 15 миnи·она миља од планете (24,000.000 km).
Карактеристике пута.ња појединих чланова сваке групе ТОМI

ко се међусобно по·клапају да то не може бити . само после
дица случаја. Много се дискутовало о томе да ли је Јупитер

прибавио спољне са.телите процесом

каптуре или

заробља

вања; чињеница што се они групишу у породице указује на

заједничко порекло· сваке групе, уколико· се не би могло до
казаТtи да су путање Јупитерових сателита са средњим даљи

на· ма о· д 7 и 15 МIИлиона миља много стабилније од других .
Многи су за.nrиrтали за• називе овИх сателита. Они

t.e бити

обе- лежени римски·м бројевима Х и Xl иза слова Ј које озна
чава планету Јупитер. Нарочита имена добиnи• су само Гали
лејеви и то: Ио, Европа, Гани·мед и Калисто, али се они мно

го чешће обележавају као сатеnит
на имају сателити

1, 11, 111

и IV. Нарочита име

Марса, Сатурна, Урана и Нептуна,

назив овог nоследњег. Тоитон. ниiе v

општоi vпотоеби.

иако
Када

14-XI

Јупитер у коњункцији са Месецом у 9h на 1, 0 1 северно.
турн у коњункцији са Месецом у 3h на 0, 0 1 јужно.

Са

16-XI Метеорски рој са радиј.знтом код звезде ми Ursae Majo ris ;
средњи број метеора на час : најмањи 12, највећи 26. Могу се
посматрати до 28-XI .
18-XI Минимум Ал гола у 1,1 h.
20-XI Минимум Ал гола у 22,0 h.
22-XI Сунце улази у знак Стрелца у 12 h.
23- XI Минимум Алгола у 18,8 h.
, 27- Х! Марс у коњункцији са Месецом у 4 h на 1, 0 6 јужно .
Метеорски

рој'

Aпdromedae;
већ и

Андромедида

средњи

број

са

радијантом

метеора

на час :

код

звезде

најмањи

15,

гама

нај

36.

2-XII Венера у коњункцији са Марсом у 13 h на 1°,3 северно .
5-XII Окултација звезде ро Aquarii у 19,6 h (за Беогрзд) .
9-XII Метеорски рој Ге ми нида са радијантом код звезде алф а
Geminorum ; ср е дњи бро ј м етеор.з на час: најмањи 12, н ај ве 
Ћи 16. Могу се посматрати до 12.
10-XII Минимум Ал гола у 23,7 h.
11-XII Ју питер у коњункцији са Месецом у 2 h на 1°,1 северно .
12-X II М .зрс у к оњ у н к циј и са алфа LiЬr c:: e у 5 h н а О , 0 2 јужно .
13- XII Минимум Ал гола у 20,5 h.
16-XII Минимум Алгола у 17,3 h.
22-XII Сунце у лаз и у З Н•l К Ј а рц а у 1 h ; почетак зиме .
25-XII Марс у коњункuиј и са ·месеЦем у 19 h на 3 ,оз јужно .
26-XII Венера у коњункц и ј и са Месецем у 12 h на 30, 1 јужно .
30-XII Максимум сјаја дугопериодичн е променљиве S Virgin is;
на ј већ и сјај 6,5 m.
31-XII Јупитер у застоју у 2 h.

2(
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Сунце н Месец (за Београд по ср. евр. вр.)
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Sazvezda Saglitta, Aquila , Scu,tum. Snimio А : Be~to.to astrografom f = 40·
m m,, eksponli•rano 10 minuta, uvel!canJe o ko 4 puta .
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Шетња по небу
Доша-о је ред да се у својим шетњ~ма

задржимо

и

на

Мзлом

медведу (Ursa m'inor), ,,ноФ.ном вођу, како каже Аратус, у кога се Фе
ничани, пл·овеt.и по пучини, уздају и чија их посматрања тако добро чу

фин

Између Орла и Пегаза налази се још једно мало сазвежђе , Д ел
које т .зкође спада у ред најстаријих сазвежђа па и о

(Delphinus) ,

његовом постанку постоји легенда . Према њој, када су морнари који су
превозили чувеног певача Ариона хтели овога да убију како би се до
чепали његовога блага , он их замоли да му пред смрт дозволе да још

Е<!ју од грешака јер се његово обртање обавља по уском кругу " . Фе
ничани су Малог медведа називали
" Ци~;~осаур" , што значи псеt.и реп .
Поред OJole верзије о митолошком постанку Малог
медведа
коју
смо

једном засвира на својој лири. Пошто му је

изнели у " Сатурну" бр. 4-5 на страни 118, пост оји и једна друга. Јупи
•ер је, према њој, претворио нимфу Калисто у медведа , а кад је Њен
син Аркас у незнању хтео да је убије , отац богова пренесе је на
небо

ре, певач

молбу Аполона, заштитника певача , постави Арионовог спасиоца на не
бо, међу звезде. Египћани су на месту које је код Грка заузимао Дел

заједно

фин имали

са

њеним

псом;

нимфа је

постала

с.ззвежђе

Велики

медвед

а

њен пас Мали медвед. Аркас је такође пренесен на небо·, јер је он био
11 Јупитеров син , те је тамо постао Арктофилзкс, чувар медведа, старо
име сазвежђа
Волар. Мали медвед спада у ред најраније
помињзних

скочи у море , а један делфин прими

огроман

талас

прогута

на леђима

бога

лађу.

Пошто је

услишена ,

Арион

звуцима своје лире умирио

мо

стиже до копна, а Јупитер ,

на

делфин.з срећно

Хоруса са главом

молба

га на своја леђа , док истовремено

копца

који држи у руци скиптар.

У овом Сi!звежђу вреди посматрати двојну звезду г а м а Delphi,ni
(4 m , 2 и 5 m) због лепог контр .зста боја: прва је жута а друга зеленка 
сте-плава . Двојна је и звезда б е т а у Делфину (4 m , О и 1О m , 0). Има

сазвежђа: З•З њега је знао и Талес из Милета (VII век пре Христа), з'а

и

кога се мисли

јих је разлика сјаја у макс и муму и м и нимуму велика : то су R (од 7 m , 6
до 1З m, 7) и V (од 7 m, 7 до 17 m, 0). Да наведемо још и једно сјајно
збијено јато , N. G. С. 69З4 , које
има у пречнику 1', 2, а и
планетарну
маглину N . G . С. 6891.

да му је дао

ово

име.

Али

и

назив Мала

кола такође је

веом •З стар, помиње га Аратус као други
назив истог сазвежђа .
Егип
ћани нису знали за Малог медведа, веt. су они на његовом месту ви
,дели једног малог пса.
Најсјајнија
з~;~амо ,

ово име

звезда
носи

у Малом медведу је

само

привремено-,

за

Северњача , која,

оно

време

њ.еној близини. То је двојна звезда , удаљена о- д нас
не.

Кад би један

зином од

60

воз

пошао са

за

42

као

које је

доста

у

Време у jyny

светлосне годи

722 000 000

година.

само две, оне код ко

што

пол

Земље на Северњачу и ишао стално бр

км / час, стигао би до ње тек после

променљивих звезда, али ћемо поменути

(Издаје

Се·

верњача припада класи F (температура (5600°"), а 60 пута је сјајнија од
Сунца. Звезда б е т а Ursae mli,noris ИМ•1Ла је право
на
име
поларне
-:н:езде пре око 3000 година, јер је пол тад•З
био
најближи
њој .
Она
припада класи К , са температуром од 3700".

Ваздухопловно

Јака делатност
к а нском

полуострву,

хладних

ваздушних

метеороnошно

одељење

у

Земуну).

ваздушних д.епресија у Панонској Низији
у

току

маса

овог

са

месеца ,

севера

у

условљавала

нsше

кр.зјеве .

је

и на Бал

честе

Долазак

душних маса био је праt.ен јаким наоблачењем, nој.звом кише

ма. Овај хладни ,

Орла веома је богат • у звездама, јер преко њег.з прелази Млечни пут .

них дана велики . Међутим, источни предели, долазеt.и чешt.е по·д уплив
сувљег ваздуха са континента, имали су већи број ведрих дана и мање

·риуса, а појавила се у близини Алтаира. Она је, према једном очевитцу ,

бил.з сјајна као Венера , а њена појава трајала је три недеље. Године
19З6 у Орлу су се појавиле две нове звезде , о којима се мо- же видети
опширније у " Сатурну" за ту годину на страни 283.
Најсјајнија
звезда
Орла је Алтаир , чије име на арабљанском значи " летеt.и орао " . То је
бела звезда, спектралне класе А ., а температуре 86QQ U, удаљена од нас
16 светлосних година . Jacques Cassini док~зао је, 17.38, да ова звезд .э
мен:а свој поло~ај на небу. Преt.и t.емо· t.утке преко многобројних
ДВОЈНИХ звезда, јер би нас сувише далеко одвело њихово набрајање, па
t.емо скренути пажњу читал.Јца на неколико јата и маглина овог дела
неба , у коме се, као што је случај и са Стрелцем, налазе огромни зве
здани облаци Млечнога пута. Веома с.у богата јата N. G. С. 6795, 6709 и
·6749, док су јата N. G. С. 6755 и 6756, која се могу видети у пољу
истог дурбина, мања али такође пун•з звезда 9 до 1З привидне вели чине .
Северно од Орла налази се , после Малог коња, најмање сазвежђе
на небу, Стрела (Sag'itta), познато још ::>д најстаријих времена. У њему
се налазе 17 _звезда видљивих без инструмената,
од
којих заслужују
пажњу U Sag'l•ltae, променљива типа Алгол , и двојне звезде е п с и л о н

·(5 m, 7 и 7m, 8), . з е т а (5 m, З и 8 m, 8) и т е т а (6 m, О и 8 m, 0). Мора

мо нав.ести .и Јато N. G . С. 6838, веома збијено, као и једно сасвим мз
ло збијено Јато: N. G. С. 6839. Ту се налази, најзад, и планетарна магли
на N. G . С. 6905, привидне вели чине 1 О m, 5 а пречника од 45" .

морски

ваздух , им.зјући у себи

ваз

и олуја

Сззвежђе Орао (Aquila) било је у првој
половини другог
век .з
после Христа подељено на два сазвежђа, јер је тада од његовог јужног
дела било образовано сазвежђе Антиноус , као успомена на једног мла
диt.а овог имена кога је цар Хадријан много волео и који се 132 годи
не удавио у Нилу. И.зко је Птолемеј морао знати за ову деобу , он није
унео ново сазвежђе у свој каталог.
Део неба који заузима
сазвежђе

Herschel , који се бавио пребројавањем звезда, избројао је на 5 квадра
тних степени у Орлу 330 000 звезд•З. Због тога су у њему честе и појаве
нових звезда. Једна нова помиње · се већ 389 године,
за
владе
Хоно

пореклом

изливе

ових

релативно

велике количине влаге, долазv.о је у до- дир са топлим, тако·ђе
ваздухом са Јадрана. услед чега су временске прилике имале
променљив

влажним
изразит

карактер .

Сусрет ове две врсте ваздуха нарочито се осећао у западним кра

јевима наше земље,

количине

воденог

Појава

где су

водени талози

били о б илни ,

а

број

облач

талога.

високог

притиска,

која

је

следил.з

сваком

упаду

хладнијег

ваздуха била је кратког века , јер се овај спуштао даље према југу , где
је ускоро губио особине које су типичне за хладни ваздух. На тај начин
вршила се нагла измена ваздушних маса различитих
особина ,
што
је
свакако

било од

екстреми

температура .
хладан,
ским

великог значаја

температура

нису

по

били

временске

велики,

прилике .

нарочито

С тог

код

р.ззлога

максималних

Зато се може рећи да је месец јул ове године био про

што је

иначе

доста

ретка

појава

за

пределе

на

овим

географ

ширинама.

Прва
запажала

половина

извесна

Кретање

месеца била

тенденција

временских

за

је јако

променљива ,

стабилизацијом

врилика

по

данима

до к

се у другој

временских
види

се

из

прилика .
приложеног

прегледа:

1

јула:

Преовлађивале је

облачно са

местимичном кишом.

2 јул<!: Постепено разведравање у северним крајевима . Ведро на
Приморју .
шом

Претежно

и

делимично облач н о

у остал и м

местимично.

нешто

З јула: Ведро на веt.ем северном Делу.

пределима са

Делимично

облачно

ки

са

кише у јужним . крајевима.

4 јула: Постепено
половини Краљевине .
5 јула: Претежно

наоблачење
о б лачно

са

на западној , а

кишом

л и м и чно облачно и ведро на источној.

на

ведро на источно ј

западној

половини ,

а де 
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6 јула : Ведро на Приморју, . у
Претежно

облачно

са

кишом

западним и

местимично

на

север н им

ост .злом

д е лу

19

7 јул а : Ведро и лепо време у целој Краљевини.

-Q С т ал им

В јула : Делимично облачно на већем западном делу . Јак југо н а
Приморју . Ведро у источним и јужним крајевим .з.
9-1 О јула: Облачно и кишно време у целој Краљевини . Извесних
в едрина било је на Приморју и у јужним крајевима .
11 јула: Ведро на Приморју и у северозападним крајевим.з . Пре 
тежно облачно

вре м е

на

осталом

делу

Краљевине

са

кишом

м е с ти 

м ично .

јула : Ведро и лепо вре м е у целој Краљевини .
1З јула : Н.зоблачење са кишом и захлађење м на
осталим

северн ој

Ведро

у

14-16

јула : Ведро и лепо време у цел о ј Краљевини.
Постепено наоблачење с а извесним захлађењем у

поло 

пределима .

20-21 јула : Ведро и
22 ј ула : Наоблачење
23

МЕТЕОРОЛО Ш КИХ

је

ЕЛЕ МЕ Н А Т А

У

П ОЈЕДИНИМ

1940

ГОД.

Бр_9ј__l!_ан а - _......

-

С ТАН ИЦ А
{ме сто )

*
**
***

3 и 11;
26 и 28;
27 и 28.

лепо време у целој Краљевини .

је

ј ула : Делимично облачно и претежно ведро време .
ј ула : Делимично и претежно облачно време . Местимич н о

ј ула:

к и шо м

и

Ново

Краљевини .
северозападним крајевима

наоблачење у

м естимичним

олујама .

Ведро и лепо

пра ћ ено

вре м е у исталим

пре 

7.0

7.0
7.6
9.4
8.2
8.0
10.6
11 .2
11.3

1 30 1

31
1 31
1 31
1 18
1 31
1 31
1 1
1 4
8.0 31
10.4 1 31
10.6 1 31
1

1

10.0

10.7
12.6
1 10.5
i 12.8
! 10.0
1 11 .5
10.6
1 11 .5
1 15.0
1 9.8
1 12 о
1 14.7
1 16.5

1

Зl

1 14
1 14
1

22

1 З1
1 14
1 4
1

З!

1 18
1 15
1 19
10
1 5
1 3
1

1
1

1

1
6
7
9
2
2

1
8
9
5
5
4
7
10
5
4

9
14
5
6
1о
15
1 12
! 7
1 18
1 17

1 10
1 9
1 6
1
7
1 7

1

7

1 8
1 3
1 4
1 10
1 4
1 7
1 4
1 4
1 4
1 1
1 3
1 2
1 6
1 6
1 3
1 2
11 5
1 1
1 2

1 16
1 14
1 19
1 17
1 12
11
1 IЗ
1 6
1 10
1 14
1 7
1 11
1 11
9
1 11
1 10
1 7
1 7
1 8
1 11
1 6
1
6
1 9
1 7
1 9
1 6

1 10
5
1 14
1 1о
1 3
1

1

2

1- l 176.9
58.i.i
1-1
1-1 147./
1- 1 94.3
1- 1 55.4

1-1

1 2 1-1
1 5 1-1
1 3 1-1
1 2 1-1
1 1 1- 1
1 1 1 11
1 2 1-1
1 з 1-1
1 2 1-1
1 6 1- 1
1 4 1- 1
1 4 1-1
1 3 1-1
1 2 1-1
1 7 1-1
1 з 1- 1
1 7 1 11
1
1- 1
1 5 1-1
1 2 1
- 1

ј ула :

Облачно· са

кишом и

захлађењем

на

северној

половини,

а ведро и топло време на јужној. •
јула : Разведравање у северозападним
већем источном делу.

крај•еви м а .

Облачно

са

на

30-31 јула: Ведро
с а ки шом на јужној .

на

северној

половини

и

Приморју,

а

обла чн о

Godisnjice

о

з

у

б и ло кише и олује .
.
26 јула: Ведро и лепо време у целој

29

МЕСТИМА Н А Ш Е КРАЉЕВИ Н Е У МЕ С Е ЦУ ЈУЛУ

28.5 1 *
З1.3 1 26
29.2 1 26
З2 . 6 ! 26
32.9 1 26
28.6 ! 27
31.9 1 16
36.0 1 27
З2 . 5 1 27
З6.4 1 26
З 4 .5 1 8
1 ЗО . 8 1 16
1 З2.З 1 8
1 З2.З 1 27
1 З2.4 1 8
1 3З.О 1 27
1 З4 . З 1 27
1 З5.З 1 16
1 3З.2 1 27
1 34.0 1 ?8
1 З5.8 1 27
1 36.0 1 **
1 З5.4 1 16
1 27.3 1 27
1 33. 1 1***
i З2 . 0 1 28

В едро

24-25

ки шом

1 18.3
1 20.З
1 18.9
1 20.6
1 19.4
l 16.7
1 20.2
1 24.7
1 21.7
1 20.8
1 22.0
1 21.0
1 21.7
1 21.9
151 Београд
1 22.1
21.8
161 Крагујевац
171 Ниш
1 22.2
181 Зајечар
1 21.9
191 К. Митровица 1 21.2
201 Пeli
1 22.0
21 1 Скопље
1 24.2
221 Демнр Капија 1 25.5
231 Битољ
! 22.2
241 Раб
1 20.9
251 Сплит
1 24.0
261 Херцегнови
1 24. 1

крајевима .

у јачој мери на северној
половин и, где
б ило и кише. Ведро· на Приморју и у јужним крајевима .

28
целој

. Краљевини праћено местимичном кишом и олујама .

11 Љубљана
2 1 Загреб
Марибор
41 Бања Лука
51 Сара ј ево
61 Калиновик
71 Тузла
81 Мостар
91 Краљево
1Ol Сл. Брод
1 11 Нови Сад
121 Осјек
131 Сента
141 В. Градиште

Постепено наоблачење у з ападним

д е л им а.

17 јула:

КРЕТАЊЕ

јула:

пределима.

27

12
вини .

18 јула : Делими ч но облачно у целој! Краљевини .

крајевима .
државе .

65 .6

74.4
46.9
110.1
77.6

46.4
80.2
66.2

116.6
51.3
З7 . !3

50.1
114.6
40.1
51.7
З2.6

46.0
42.7
94.9
83.0

42.3

G i-ambattista Porta. Pre 400
god ina , ne zn.a se bas tacno, al•i
verova t no oko 1540, roden је italijan sk i astron.om, fiz·icar ·i ma.temat ica•r Porta . Rod·iю se u Napulju, а
u Фstom gradu је i umro 1615 god·i ne . Najznacajnijri izum ko·j i nam је
od r1jega ostao jes.te mracna komo•ra kojoj је kasnrije dodao saЫrno socivo . Priprisuje
mu se r rdeja о durblnu , ali on је verovatno na6i n•io samo jed nu komb·inac·i jLr dvaju so aiva male zoifne daljrine, ko jom
је mogao
uvel•icavat i
predm € \e oko dva pu.ta . Porta је
napisao v ise dela u koj•ima go·v o·ri
о
ast ro nom.ijri,
sta tridi,
drinamici ,
svetlosti , me t eoюlogi j•i , а od
kojih mozemo pomenuti »lnte rpreta tio p ri mi IЉ ri Magnae Construc tion•is Ptolemei «.
Hiljadu
godina
od
roden·j a
Gerbert-a. -- Ne zna se tacno, ali verova t no 930 i lii 940 godli•ne, roden ј е u Aurillac-u (Fra•ncuska)
Gerbe rt. kasn1ije рара Sil vestar 11
(999-1003) . pisac de·l•a »De geomet ria« i »De astюlablo «. Zivot mu
је Ыо veoma zan.i mljiv.
Sin s•i romasn ih rod•i-telja, prv·a znanja st•ice u jednom manastiru, а kasl'\i je
odlazi u Spanriju gde kod Ыskup·a
Hatton -a, u KM alonlij•i, studi·na matemat i kLr. Postoj•i m•isljenje da је
Gerbert Ыо ucenik AraЫjana , ali
kako njegov uC.eni k ri Ыograf R•i-

cher nri·s•ta о tome ne go·vor,i,, to se
moze sma.trat,j da је t·o samo proizvoljna pretpostavka kasn.jjojh istorjcara . lz span•ije G e rbert od•laz j u
ltal•iju, gde Оtол 1 uz.a~ ud pokusa va da ga zadrzi kod sebe, јег ovaj , zeljan da pored egzaktnih nauka rzuc j jos ј logjku, putuje u
Rerjms kod cuvenog p rofesor'a Ga ram·n us-a, kome u zamenu z,a casove jz l·og•ike predaje matemat•j ku ј
muZJj ku. Nesto kasn•i je ј sam otvara skolu u Re•jms-u, i u njoj po•red
osta bl h predme·ta predaje i ast.ronomrij u. Oto·n /1 do koga su doprli
~l. aso•vrj о cuvenom
profesoru
ma t emal'ike, pozove ga u lta•liju i
postavj za bls kupa , te је tako
Gerbert-u Ыо o tvo·ren put z.a da.lju
ka ri.jeru. Za n.j ego•vu smrt vezan·a
је
za•ПJj• mljli va legenda .
Ve-rovalo
se, а to za ono vreme n1ije Ыlо
cudno, da је Ge·rbe,rt post jgao tolikj uspeh Ll ZiVOIU zahval j ujuc i
tome sto је b1iO u sporazumu sa
davolom. Postavs i рара hte.o је
zna t:i ko lri ko се dugo vlada t i, а davo mu odgovo·ri da се prestat i da
bude рара u Jerusa li mu . Gerbe rt
је blo uve ren da је taj dan daleko, ј е г пiје Ыlо n.imalo .j,zgle·da da
се
puto•vat.i u Jerusalrjm. д li i jednog dana, dok је sluz io m•jsu u
crkvli San.ta- Crux u Jeruzali mu sel·i se davolov'ih reej ј njrihovog
prenosnog znacenja : zn.ao је da

208
mu је kгај Ыizu . Nekoliko dana
kasnije za,jsta је i umro
Najveca
Geгbeгt-ova
zasluga
svakako је uvodenje aгapsk• jh Ьго
јеvа u Evropu. Nekad se cak m,jsllilo da jh је on (jlj . mozd•a n.jegov
ucenik Beгnelinus) ј izumeo. Za pjsanje Ьгојеvа upotreЫjavao је de
vet razl.jcitrjh znakova, а na mesto
nule ostavljao је pгazno mesto, U
as t ronom!jj . nekj su mu p~jpjsiva
J,i jzum teleskooa, veгovatno
sto~a S!O је zvezde po•smatгao
k· ГOZ
cev.j. Njegov ucenik Richeг kaze

da је kгetanja planeta
objasnjavao pomocu t.ri sfeгe. Baveci se
mehan i kom, GегЬегt је pгavio razne instrume·nte, ра i planetaгiju
me, а kako se tvгd1i , bez dokaza ,
i casovnjika sa tegom jJi oprugom
koj1j pokazjvahu pгomenljjvo tг·aja
nje dana i noci . Legenda је otisla
tako daleko da mu pгipjsuje .jzum
orgulja koje sv•jrahu pomocu vodene pare. ра cak ј neke cudesne
bakaгne glave koja o ·:Jgovaгase na
postav·lje·na pjtanja.

Najvainije astronomske konstante
Astronomska jedinica: 1.(9,5 miliona km.
Svetlosna godina: 63282 astr. jedinica = 9,461.1012 km. = 0,3068 parseka.
Par.sek: 3,260 svetlosnih godina = 206265 astr: jedinica.
Duztna tropske godine: 365,24220 dana.
Duzina sidericne godine: 365,25636 dana.
Duiina meseca sinodickog: 29 dana 12 casova 44 minuta.
Duzina meseca sidericnog: 27 dana 7 casova 43 minuta.
Zvezdani dan је kraci od srednjeg Suncanog za 3 m 56 s sr. vr.
IJan ima 1440 minuta Ш 86400 sekunada.
NagiЬ ekliptike za 1940 g. = 23° 26' 50".
Gravi~aciona konstanta = 6,670.10:> 1 2 (u С. G.S. sistemu).
Precшk Sunca pravi = 1391106 km = 109 Zemljinih precnika.
Precшk Sunca prividni srednji = 31' 59".
Precnik Meseca prэvi = 3473,2 km.
P.recnik Meseca prividni srednji = 31' 5".
Zemljin poluprecnik ekvatorski = 6378,388 km.
Zemljin poluprecnik polarni = 6356,909 km.
Zemljina masa = 5,98.1027 gr.
Su.nceva masa = 333434 Zemljinih masa = 2. 10за gr.
1 шсh (engleski palac) = 2,539954 cm.
1 stopa = 12 palaca.
Ј. milja, engl. Ш amer. (Statute mile) = 1,60935 km.

nj

Kniiqe i casopisi
Walter Widmann: Welcher Stern ist das? (Fгanckh ' sche Verlagshand,lung Stuttgaгt-o. 1940. Ojjena: R. М. 3.- kaгton·jrano, а u platnu
R. М. 4.- ). Ovakovu knj•izjcu upгavo smo trebalj . Ona sadrzava 48 tаЫа
zvjezdanog neba, ј to za svakj smjer neba zasebno, kao ј za svakj mjesec u godini. No~ina је ovdje, da su uzeti1 u obz1jr ј sporednj smjeгov.j:
jstok ј zapad, а ne samo sjever ј jug. Кг.ај tol.jkog obllja zvjezdan•ih kaгata moze se pomocu male taЬiice na6j za svakj deo nocj Ьilo kojeg
dana u godjn·j izgled zvjezdanog neba . Karte su vгlo ljjepe а nadasve
pгegledne, јег је pisac uneo tek sjajn.j,je zvjjezde od 3. prj,v jdne velj6ine. Vгlo је jn5truktjvan uvod, koj.i sadrzava mnostvo jasnjh cгteza , а
medu njima 7 prekrasnjh bojadrjsanjh slika, ј to: plane·ta Магsа i njegovjh sateliita, p•lan.e ta Saturna, te Ьi o·vakova sliika tгebala da resi
omot npr. nasega €asopjsa. Dalje tгеЬа pohvaljtj S•ljku pol·arne svjetlost.i, јег su Ьоје dobro pogodene, kao ,ј dvjje sljke povтsjne Mjeseca .
No najri,nteres.an,tnija је svakako bojadisana sl'ika punoga Mjeseca, koja
је valjda do sada jed•jnstve•n,a ali је velika ste•t a, sto је ta slika ро
нedjn1j uvez.ana. Ona nam daje ljjep pnjmjer, kako Ь'ј Ьilo vrijedno, da
se koj1j nas amater p.osve•tj cгta•nju u bojama nasega Mjeseca u raznjm
razama; bez dvojbe Ьilo Ы ovo djelo od zn,atne naucne vrijednostj.
DоЬга su :i ostala kгatka t•umacenja ј ilustracjje, tek m.oгaili Ьi prigovorjtj ргvој sl.jcj na str. 7. Pjsac је ovde Zemlju kr·jvo osvetl!ljo, sto treba
da sj. svako sam ·i spravj. Knjizka sadгzj 124 strana manjeg oktav-foгma
ta , te је stampan.a na jakom ,ј dobюm p·apj.ru, оргеmа је odlicna u svakom poqledu, cгtezj jasnri •i vrlo lijepri а tekst jspravan 'i poucan. Ova
се knjШca bez dvojbe stecj vгlo veliki broj prijatelja, kojj се је rablti
kod proma.tranja zvjjezdanog neba. 1 p·jsca i na.kladч treba napose pohv·arbltrj, stю na ovako jspгa~an •i prjvlaca•n nacin popularjzjraju astгono
mjju kojoj stjcu no~jh pгrjja.telja.
Robert Henseling: Laienfragen an einen Sternkundigen. Str. 80.
IFranckh'sche Veгlagsha• ndlung Stuttga· гt 1939. Cjjena: R. М . 1,80). Svakome od nas doqodjlo se је vec, da su ga neupuceni .j.spj•tival'i о гaz 
nlm ргоЫеmјmа kosm.jcke ~jzjke ,ј kosmogonjje. Njje uv.jjek lako na
ovakva pjt.anja odgovorjtj; cesto treba veljke vestjne da se jzbegnu
" skc.kljjva « p.it·a·nja jli da se svedu n·a р. га,;ј put. Tako s,j је pjs·ac jz svojeq bogatog jskust•Ja оdаЬгао 40 najjnteresan.tn jjjh p!jtanja, te da је na
njjh jasne ј orecjzne odgovore. 1 tu је Henseljnq pravj majstor, tako da
се ј pocetn,jk ·ј stгucnjak ublva.t,j cjtajucj ove odgovoгe. Zam•jsljte u kakvu briste neor•iJiiku doslri da Va•s neko upj•t a , ko је izmjsiljo zvijezda ,
kotjko zV!jjezda vjd•jte s Vasjm dalekozorom, zasto nauka negjгa astrolo~· jju. te kako је ~. vem i r nastao ј kada се pгopastj, jtd. Poucan sad;-·zaj, J.ijepa оргеmа ј dоЬге ilustracjje pгjdon!jjeti се, da се amateurastro•nom tгebatj ovo dielce u svojoj ЬiЫiotecj, te ga zato toplo pгe
poгL I Cujemo, •Vec samo jme pisca jamcj za cjtkost •ј jsoravnost sadгzaja.
·
Dг. S. Mohorovici~
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Morv се· добити комплети d/1

~ "сатvрио" sa 1936, 1937. 1938 и 1939 r. ~

~

~

~
~

.,..

~

~

S

W
#

;

Соа четири комnnета

sa

дин.

ПоЈедини комnnети по дин.

160.
50.

Чnановима друштва n~одаЈемо

no

~

цени од

S

57011

.,..

Н130 динара, а nоЈедине no 35 ди"ара,
овац се шаље на наw чек. рачун

Комnдети се шаљу без наnnате nоwтарине

Обновите npeтnnaтy за текуt;у rодину.
Иамирите раније дуrовање.

Промену адресе Јавите нам на време.

Књижаоама даЈемо часоnис у комисиону

nродају са уобичајеним nоnустом.
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КРАЉ13ЦИНЕ )УfОС:ЛАВИЈ~

Е

ЦЕнТРАЛА У БEO~PA.lllr

'

~~

ГЛАВНИ • ФИЛИЈАЛИ-

3а.r.реб,. ЉубЈЬа.иа.. спЛит. СараЈево.
Цети:н.е. Нови сад. СЈ'ОПЈЬе,.
&а.:н.а. Лука.,. 3~муи и Нижп

\;

~

ФИЛИЈАЛИ:,
1

.

АГЕНЦИЈЕ:
·

'~

'

, . БАНЧИНО СТАЊЕ НА ДАН 30 ЈУНА 1940
АКТ~ВА

благ.

записи

Зајмови
Хартl-{је од вреди .
Разна актива

1

,

Динара

Фондови и јавни

52б,Ооо.ооо.L

капитали

9,347. 00Q.OOO~-

Обртна ср'етс;ва

Евидент. позиције

\..
динара

ј',

ПАСИВА

Д ~ ~ а р .а

Е
=

2,912.000.000.- , ..,.

Приватни улози
1,103.000.000.- ~
Текуhи ~ачуни
5,925.000.000.- ~
Заложнице, обвезнице
· ;;

1,523.000.000.352.000.000.-

и аванси
Сопствени фондови

Разна nцсива

\

~~

и Шабац

у ,

"

~

Чача.к,. Паичево,. &итоЈЬ,. 'nриЈепоЈЬе ....
~

\

Готовина

~

КрагуЈевац. Петровrра.д • ВаЈЬево

853.00().000.- ..,.
474.000.000.- 11>
481.000.000.- :

11,748:000.000.- , Обртна сретства
11,478.000.000.9,940.000.000.- Евидентне позиције 9,940.000.000.'1

'

\

21 1688.000.000.-

1

Динара

'

i

21,688.000.000.-

....
....

:

:....

Дрща.ви~
Хипо-rека.риа Банка · обмЈЬа' све t~
врсте дуrорочи~ и краткорочвих t
баика.р~ких послова.

1

·

За улоге на штедЊУ' примљеце по ' ступању на .снагу

....

t

Уредбе о исплатl(' улога ~од новцаних 3а- ~

вода од

1939, као и они који ~ ,
Уредбе а нису по .. ..,.
, диrнути о отка3НОМ року
.
Е
ВАЖЕ РЕДОВНИ' УСЛОВИL3А ИСЏЛАТУ УЛОГА КОД ..,.
"
· ДРЖАВНЕ ХИПО.1ЕКАРНЕ .ВАНКЕ који <!у
били на сна3И пре доношења, пом. Уредбе. :

7

септембра

су отка3ани

у смислу

=

1

1

....

с в е б а н ц и н е 'о б' а в е 3 е ј а м 4и Д р~ а в а. ~
....

....

U GOTOYU

Цена овоrа дво6роја је

12.-

с

динара

На прерllог Главног просветноr савt!Та Г. fdнниc'rtJp про
С/Јете својим решењем Бр. 25650/36 препоручно је "Сатурн"

т

А

у

р

н
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Популарна н стручна ревија 3а астрономнју, метеоролоrнју, rеофи3нку и reone1нjy

ГОД
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БЕОГРАД, ОКТОБАР-НОВЕМБАР

БРОЈ

1940

•

10-11

с11•и средљим шкоЈtаиа у земљи .

Г. Министар пољопривреде својим решењем Бр. 25В34/36
npeтn.llaтнo је све бнб6иотеке свог ресора н пољопрнвред••х
шкоха на ,.Сатурн".

Уређнвачкн

)EAN BOSLER:

одбор:

Тежа и опwта

Ген. СТЕВАН БОШКОВИЋ, Д-р УРБАН ТАЛИЈА,
Д-р СТЈЕПАН МОХОРОВИЧИЋ, ИВАН ТО МЕЦ

Предавање одржано на Коларчевом Уннверэнтету у lieorpaдy 30·111·1940

Уредници:

Вечерас ћу Вам говорити о једно,м до•д.уше старо·м. про

Д-р ВОЈИСЛАВ ГРУЈИЋ, ФРАН ДОМИНКО, МИЛОРАД

блему, ели коме и савремена наука посвећује сву своју пажњу,

ПРОТИћ

.. ,

rравитација

та.ко да га је можда осветлила боље оно многе друге. Зашто

За Југос.11овенско астроиомско друштво ВЈiасник и одговорни

теле па.дају? Г де лежи прави узрок теже? Одговор да тела· па

уредник

дају зато што их Земља привлачи бесумње је недовољан: то

би знач, ~ло подражавати Молиеровим

НЕНАД Ћ. ЈАНКОВИЋ

лекарима кој и

само

свесно тврде да опијум успа.вљује зето што има успавља,јућу
моћ ... Многа објашњења, па и многа научна објашњења када
се поближ;е посматрају личе на тумачења тих Молиерових ле

САДРЖАЈ:
Ј.

кара.

Bos/er: Тежа и оnшта rравитација

N. Se\;erinski: Dvije stare suncane ure
В.

Jaffe: С. Ј . Moseley 1. Tomec: Sonce у marcu in aprilu 1940
Шетњз по небу

Но

ми

се

нећемо

задо•вољити

таквим

одговором,

али

нећемо ићи ни у супротну крајност. У научним теоријама до

209

садне и непријатне су појединости, а ми ћемо се за.државати

220
225

само на ономе што је битно.
Чим је људски род изашао 1из првобитног варварства по

229

чели су појединци да размишљају и поставили су себи исти

230

проблем који на.с вечерас овде интересује. Аристо·тел је њему

Време у августу, септембру и О'Ктобrот

232

посветио више мудрих и дубоких примедаба али га оне нису

Vesti

238

решиле, тако да је та

240

нерасветљена.

Kлjige

-

-

i

-

-

-

-

-

-

ca~юpisi

загонетка у току 2000

година

остала

Први озбиљан напредак постигнут је тек у XVII веку, када
је Њутн установ1ио да су и тежа и гравитација, тј. сила која

21држава
Годншња npemJIIaтa дин. 60.-, nолуrодишња дин. 35.-, за
ЧЈiанове JyrocJIOB. Астрономскоr друштва и учеtiике средњих
шко.11а rодИЈ..UЊа nретnлата дин. 40.-, nолуrодншња дн.н. 25.-

Ilоједннн број дня. 6.-

Уредннштво и адхин.истрацнја:

•

57011.

•

планете на њиховим

путањама око Сунца, једно

исто.

Историја је позната. Њутн је тада имао 23 године. У јед
ној башти он је видео јабуку где пада., те помисли да тежа,

узрок

Београд, Ж. Клемансоа 20.

Чеаоап рачув кол; Поштакске ште.АИон•це бр.

те

пада

ове јабуке,

дејствује и

на

највишим пл.знинама:

изгледало му је да би се она могла простирати све до Месе-

211
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ца. Не одржава ли она, можда, и нашег пратиоца на његовој
путањи спречавајући· га да се повинује центрифугалној сили?

Али Месец је далеко; Земљина тежа би тамо

морала

бити

веома ослабљена ... С друге стране, ако таква. сила дејствује
на Месец, то би и нека друга слична сила, која би потицала
од Сунца., морала дејствовати на плане.те.

она била. Прво је утврђено да вео·ма тачна вага не остаје у
равнотежи ако се је·дан од, тасова обеси о· врло дуг конац

(чија је тежина изједначена таром на. другом тасу): обешени
тег, онај који је ближи средишту земље, изгледа тежи. Про
верена је затим -

Кавендишев

опит из

блиске оловне масе лоптастог облика

да се

1897 привлаче

две

међусобно

сходно закону и измерена је сила којом се оне привлаче. По

Но центрифугална. сила сразмерна је R/Г као што је то

ставило се још питање да ли је од

каквог

утицаја

природа

Huyghens показао, (проучавајући, једноставности ради, слу

тела, да пи,, на пример, лопта масе једног килогра·ма дејствује

чај кретања по кружно·ј путањи полупречника R и трајања ре

nодједнако па била она од олова, гвожђа, дрвета или плуте:

волуције Т). Али R/Г може се написати у облику R /Г 1/ R

међутим

3

за сваку планету је
кон.

Према

томе

R"/P

2
,

а

константно: то је трећи Кеплеров за

центрипетално

њати обрнуто сразмерно са R

2

,

привла.чење

тј. обрнуто

мора

се

сразмерно

ме

ква

секундно

клатно

откуцава

увек

љине теже, мера

Земљине

Њутнов опи•т је много

привлачност!И,

пута

иста

па

и

за сва

понављан али је увек

резултат, па и онда када је тешка маса

драту отстојања о•д Сунца.

секунде

кад

се мења природа тешке· масе·, а то значи да је ја.чина g Зем

била

дао

тела.

исти

радиоактивна.

Та је чињеница би• ла од великог значаја., јер је про·вера

Лрема томе на јачину привлачења нема утицаја ни физичка ни

вање горње претпоставке ти· ме било· могућно. Центрифугална

хемиска приро•да тела, па ни њихова темпер.:~,тура, што је та

сила Месеца, као што смо већ рекли, позната је; ако је она

кође утврђено.

у равнотежи са Земљином гравитацијом може се, пошто смо

Познато је још да је материја• у стању да делимично или

добили закон њене промене са отстојањем, наћи колика би

nотпуно

мора. ла· би. ти на, површини1 Земље јачина g теже, и тако• утвр

нима могу се више или мање ослабити светлост, звук, електри

дити да ли су ове две силе,

тежа и гравитација,

идентичне.

Њутн је приступио рачуну, једноставно примењујући

.цитет или магнетизам. И у том погледу одговор опита био је

просто

.одређен: никакав заклон нема утицаја на гравитацију. Најзад

Остало је, наравно, да се домашај тог закључка прошири.

јер је тренутно дејство на отстојање несхватљи,во. Али про

правило трајно, те је за

Нећу се задржавати на

g

нашао познату вредност.

огромном

њено распростирање изгледа тренутно, што је веома чудно,

двадесетгодишњем

који је омогућио да се на тој основи

протумаче

раду

најважни1а

кретања небеских тела: Њутн га је изложио у свом бесмрт~
ном делу: "Математ·ички

принципм

природне

философије"

(1687). Он у њему између осталог доказује да лопта. образо
вана од хомо.гених слојева дејствује као да је сва њена маса
скупље н а у средишту: на. основу тога познато је одакле тре

ба рачунати отстојање. Њутн је на,јзад дошао до закључка :
"Све се дешава као да се два

материјална

тела

међусобно

привлаче силом која· је сразмерн а• њиховим масама а обрну

то сразмерна ква.драту њиховог от'стојања".
Проблем је тиме постао приступачан експерименталном
проверавању. Опитима на Земљи требало је проверити тач
ност

смањује дејства природних енергија: подесним закле

закона

ка.о

и

то

да

се

он

мо•же

применити

не

само

на

небеска тела, већ и на све честице материје макакве природе

пали су сви покушаји да се утврди коначност брзине распро
-етирања гравитације.
Укратко, појава која
,.цејствује на исти

нас

занима,

обична а

тајанствена,

начин, на сва тела без изузетка и изгледа

да. је ништа, апсолутно ништа· не може променити.
С је;ц н е стране

маса,

дефинисана у

класичној

механици

ка о количник силе (макакво било њено порекло) која на неко

тело делује и убрзања које му она придаје, а с друге стране

"тежина", дефин.исана самом тежом, увек су тачно сразмер
не·, или другим речима инертна маса једнака је тешкој м а с и

(при погодном избору јединица). Ова идентичност постала је
још убедљивија захваљујући Eёtvёs-y
телу супротставио
силе:

прва

зависи

дејства теже и
од

тешке

масе,

(1890)

Земљине
друга

од

који је на истом
центрифугалне
инертне

масе,

~
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никакво отступање између ових двеју маса није могло бити
1

примеt.ено ).
Истакао са~ м ову иденrrичност нарочито због тога што' је
она,

историски,

савременим

на,учници·ма

показала

праВtИ'

пут.

За гравитацију предложена су многа објашњења' : за послед
ња три века

можемо их

није издржало пробу.

набројати на сто-rине. Али

Мо~жда је

по њему судите о другима дао крајем XVIII века~. Кроз

ниједно·

најма~ње фантастично -

објашњење
простор

које

крета,ли

а

је Le Sage

би се у свим

правцима ројеви субмикроскопских честица. Заустављане ма
теријалним атоми,ма, ове би честице изазива,ле привидно при

вла.чење тела, које би се покоравало Њутновом закону ... Али

нажалост Le Sage-oвe честице морале би загреват·и предме
те о које ударају, јер ниједан

пројектил не може

пред,ати

своју количину кретања неком материјалном телу а да исто
времено не изгуби и нешто о• д своје живе силе.

Рачун исто

показује да би у том случају сва матери ја у васиони морала
имати температуру од више милиона степени!
пола·зеt.и

од

про~извољних

или

вештачких

миса

оних конст р укција. Објашњење

гравитације је захтевало те

мељну

научних

револуцију

свих

наших

погледа.

метафизtиtчко

откриt.е, јер

тако треба називати т~орију рела.тивите·та природних појава.

Метафиз·ику још од, Волтеровог времена бије рђав глас.

претстава је

васиони сваком догађају

одређен

мена. Простор и Време

љај у а не разумеј у један другог онда се баве метафизиком ;
ако ни сами себ е не ра зумеју онда је реч о в и сокој метафи
зи ци. Изгледа да су Кант и Хегел, да не тра~жимо више , кат
t< ада да о а лrи' з а п р а во Во,лтеру. Па ипак, не може се пореt.и
су мно ги н е с у м њиви

н а преТЦ 'If,

и

то

напретци

одговара

нетачна. У

тренутак

нераздвојни су и у тој вези

Вре
Време

има улогу четврте димензије простора, који· има, како је по
знато, три димензије. Како смо увидели ту значајну чињени
цу? Помоt.у неколико опште познатих опита који се односе
нарочито на оптику

тела у кретању

у првом

-

реду

опита

M i chelson-a и Morley-a о утицају годишњег кретања Земље

на брзину светлости и опита Fizeau-a о повла.чењу (entrainement, Mit'fUhrung)

светлос нrиtх

материју у крет а њу -

зракова

при

простирању

кроз

опита чије су дуго тра·жено обј ашње

ње најзад, пре око тридесет година , дали Лоренц и М инков
ски. О ви опити

често' су

описивани и у

научно

популарним

књигама, тако да се на њима неt.емо за~ државати . Дакле, Вре
жањ листова хартије наслаг а нrи'х једни на другима: сваки лист
претставља изглед Света у једном датом тренутку , а ми смо
навикнути да листове посматрамо један за др~угим.

Могли бисмо наким крет а њем -

од ·огромног

значаја за разви та:< људ, ског ума, имали баш овакво порекло.
Ое де жел и м да г оворим о тесној 'И нужној вези између Про-

*) Према класичној механици маса је коефицијент отпора матери
је приликом ње н ог стављања у покрет . Ако је дата једна сила , и ако она
једном телу с а општи у извесном времену извесну брзину , она t.e у том
истом времену телу двапут веt.е масе дати двапут мању брзину , телу
трипут веће масе три пута мању брзину, итд. Али ,; тежина" би могла и

н е бити сразмерна овако дефинисаној' маси, тј . " инертној маси " : кад б и,
на пример, g, зависило од природе тела (бакар, олово, дрво·.. . ), што
м еђутим није случај.

а ми то и чинимо када се креЋемо је д
пресеt..и овај блок укосо {а, не хоризон

тална). И оно што оп а жамо· к а о гравитациј у јесу локалне н е

хомогености тога блока , нехо·могености које матер ија ствара
својим присуством.

Као што :т а те, он је тврдио да ако двојица данима р аспр ав

да

непрекидан ред слика на

позорници Простора. Међутим ова

Ајнштајну

прип а да слава дс. је то· схватио и извео . У зору ове револу

циј е пост· игнуто је је дно велико

ме пред на.шим очима ниже један

ме и Простор чине један јединств е ни блок који личи на све

Д о а бјашњења по~ј аве о·д тако основне важности није се
могло доt.и

стара и Времена. Навикнути смо одувек да сматрамо да Вре

На овоме t.емо се доцни,је мало више задржати. Заним
љrиво је међутим истаt.и да су велики умов и прошлости, иако
то

нису

изрично

предвидели,

утрли

пут

стапању

простора

и

времена. Св. Августин, а после њега Св. Тома Аквински, п и

таху се шта је Бог ра· дио пре стварања света, те обојица ср,
говарају да

кад још

није постојала материја

исто тако

нису

постојали ни простор ни време; питање је дакле беспредмет
на·, али тај одговор

узгред баца и сасвим нову

проблем постанка света. Пре но што пођемо
риt.емо на, две

примедбе.

Пре свега, ако

светло·ст на

даље

одгово

је време

само

четврта димензија, простора, откуда оно има, ако се тако може

реt.и, само, један смисао, а остале три димензије два? Како
то да по вољи можемо иt.и лево или десно, горе или доле, а

никако се не можемо -

као што је добро по·знато -

врати

ти у младост? Према. Едингтону, то је само последица општег
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Carnot-oвoг принципа, кој·и' се може применити на жива бића
као и на мртву ма.терију. Према овом принципу, енерги•ја с~
при

сваком

процесу

увек

деградира, топлотне

размене врше

се увек у истом смислу, од топлог ка хладном, а никад, без
потрошње рада, у супротном смислу. То би било дубоко· зна
чење

неповратности

време н а:

оно

нема

кара• ктер

логичне

нужности, већ је то, као многи закони природе, само једна
истина

статисти· чке

природе,

условљена

несхватљиво

огром

ним бројем молекула и атома. До·д,ајмо да се у теорији води
рачуна о тој неповра.тности на тај

начин, што· се времену, да

би се разликовала од других димензија,

придаје један

кое

фициент, математичарима по·знати израз VТ.
Друга

незгода· по·тиче отуда што

мостиве тешкоће

кс.да

на

непре

простор

са

више од три ди'менз~оtје. Одговор је прост : при сваком поку-·

шају претстављања треба једноставно tИзоставити једну, па и
две димензије . .То смо већ и прећутно чинили када смо Свет

упореf)ивали Сд блоком наслаганих листова хартије, а то ћемо
и даље чини·ти. И . доиста, главне особине лопте -

све -

могу се врло добро

разумети

наравно не

проучавајућ·и круг, а

особине равни проучавајући · праве линије, и претстава, коју

будемо добили биће, за све случајеве кој'и' нас овде занима
ју, потпуно довољна.

После ових нужних отступања, чију ћемо потребу ускоро
увидети, вратlоfмо се на

гравитацију.

Као. што смо

већ

поме

нули, она делује на сва' тела·. Ову особину имају још и неке
друге природне силе, а нарочито· силе инерције. Замисли'Мо,
на пример, да. се налазимо у једној дизалици. Ако се она јед
нолико пење или

пушта м~ нећемо ништа· при· метити: то је

чувени принцип релативитета. Али у тренутку њеног покрета-·
ња

с

места

изглед.а. нам да, нас

1-!ека· нова

сила

изненада·

по

тискује на под, као да се одједном јачина· теже повећала; на
против,

тежа

нам изгледа

стављања успори

кретање.

смањена

Из тога

када

дизалича

пре

можемо извести

зау

два ло

гичю1 равноправна закључка: или закључак (а тај је најнепо

среднији) д, а се Земљина тежа није променила већ да се д1 и
залица креће nо· зитивним или негативним убрзањем, или пак
закључак да је дизалица непокретна а да се тежа мења. -

Слична примедба може се ставити и у односу на центрифу
галну силу, што је, изгледа, први запазио

никад

Poincare. Када бl-f

не би· могле

видети,

облацм,ма,
ипак бисмо

тако да се

звезде

м.огли утврдити,

пример опитом са Foucault-oви·м клатном, да

п остој,и

на

цен

трифугална сила која настаје услед Земљине ро·тације. И у
том случају имали бисмо два а приори подједнако прихват
љива начина за тумачење ове појаве. Или бисмо вероваЈliи, да

постоји нека, тајанствена сила која, дејствујући о·д Земљине
осе, тежи да од ње удаљи сва тела и то утол~; ко веt.ом јачи
нам уколико су она више уд.аљена од те а.се . Или бисмо пак,

после свестранијег проучавања механике, нашли да се Зем
ља окреће и да је сила коју

констатујемо само, као и

код

наше дизалице, једна сила ·инерције која овде потиче од Зем
ЉIЈ.1Не

наилазимо

хоћемо да замислимо

цела Земља била покривена

ротације.

Коју

бисмо

тили? На први погпед

од ових

свакако прву,

двеју хипотеза

али

познији

прихва

напредак

науке примораФ,е нас, по свој прилици, да усвојимо другу.

Ето, у такво· м се поло·жају на. лазимо кад треба тумачити

гравитацију или, што је исто, тежу. У оба

наведена

случаја,

доиста много једноставна апи· у суштини веома аналогна, има

ли смо посла са силама инерције. Ајнштајн гравитацију изјед

начава са сила· ма инерције; већ 1-fдентичност тешке и инертне
масе, коју смо веt. истакли, захтевала је нужна ово изједна
чавање. А сила инерције

-

овде ћемо потсетитн на оно што

смо малопре говорипи о простору и времену на особина структуре простора-времена

коју

само је бит
смо

ради описивања дога·ђаја. Простор - време неће

усвојили

бити

исти

ако, на пример, усвој'имо да се Земља не окреt.е, да су наше
координатне осе,

подра,зумевајући

(што се најчешt.е чини), или ако

ту

и

време,

непокретне

претпоставимо да се ове

осе окрећу једнаким кретањем око једне о·д њих. Ова по
следња претпоставка долази објективно до изражаја појаво·м
силе инерције. Међутим она се исто тако може аналитички
изразити

као

обична

особина,

простора - времена,

а

то

је питање расветлио Ајнштајн. Све у свему, оне силе које из
гледају стварне а.ко судимо преко закључака који· су наше·м

уму најнепосреднији, оне силе чије би објашњење требало у
том случају свакако тражити, могу се у неку руку одбацити,
анулирати чим се изабере погодан простор - време.

Сада се може поставити питање: шта управо треба под

разумевати под "битном особином простора-времена"? Да би
се одговорило на ово мораt.емо употребити

мало

матема-
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1

тике. Простор ) ма ко·ли· ког броја. дименз,ија карактерише се у
вишој геометрији вредношt.у квадрата. елемента дужине ds 2
као функције његових ра, зних димензија. Тако је, например,

обична, еуклидска раван са две димензије дефинисана, са ds 2
2
= dX•
dy (квадрат хипотенузе); лопта, је И' СТО тако по

+

вршина са две димензије али није

еуклидска

шљаху. Једна од њи•х (Декарт) говорИiла је о вртлозима. Дру
га (Њутн) м.ишљаше да је нашла боље решење: ту се налази,

говорила је она, је,дно чудовиште које спава и које из своје
јазбине привлачи све к себи. У почетку је изгледало да. се о

овој идеји може расправљати и расправљало се (картезијан

(тј. -· Еуклидов

ци и њутновци), али сви опити потврђиваху је; нађено је да

постула· т за, њу не вред· и ' : збир углова сферног троугла већи

и све рибе у сразмери са, величином њихове масе имају исту

је а не једнак двоструком правом углу); дефини,сана је са ds 2
2
2
= d А
COS
А dL2 (где су А и L лонгитуда и латитуда).
Код простора-времена са четири димензије· ово ds 2 много је

тајанствену моћ привлачења и да је закон тога привлачења

сложеније и ми немамо намеру да овде излаже·мо Ајнштај
нову теорију, која је нешто, на'јд,убље што су матема.тичари

материјалне средине; нису их слушали; сви усвојише да. се

икада створили. Ми Ћемо само у главним потезима. изложити

зумети када се буде више знало о природrи воде (етра, ко

њен д,ух. Оно што је од врло великог значаја, то је да се у

-смичке средине: Le Sage-oвe честице итд.). Али једнога дана

+

случају да се простор-време обрће око једне осе, постојање

· центрифугалне силе појављује

израду за dS

2
,

непосредно у математ,ичком

веома

прост.

Неки

незгодни

духови

тврдили

су

да

не

виде

како би се ово привлачење могло осетити на отстојању без
ова сила распростире кроз океан и да Ће се она боље ра

појавио се неки новатор (Ајнштајн). Он рече својој сабраt.и:
.,Варате се. Нема. ни успаваног чудовишта ни чаробне силе .

као да би се радило о испупчењу или кривини

на једној површини, изузев што се· овде

јавља и параметар

време. А у најопштијем изразу за ds 2 који одговара

нашем

простору-времену појс::вљује се такође и гравитација.

Врати,мо се са.да наше·м

главном циљу.

прецизније одредимо особине ове

Покушајмо да

нераздвојне

заједнице

коју сачињавају простор и време. l<а.ко се уствари маниф е>
стује гравитација? Т1ИМе ШТО ће један ПројеКТИЛ, изб а чен у
простор у близини небеских тела крај којих

пролази,

бити

скренут са свога пута, док би се крета.о једноликим и право
линиским кретањем да

гравитације

нема. На

овоме

месту

испричаћу Ва'м "Параболу' Едингтонових пљоснатих риба". у
тој параболи говори се о једном мору од две дименз,ије а

без дубине ), у коме живи врста пљоснат!lfх риба. Оне би
обично, ако, им ништа не би сметало, пливале у правој линији.
Међутим, у мору у коме су живеле налазила се једна зачара

2

Све дола,зи о~туда што· наш свет,

равна

површина ко којој

пливамо има на томе месту једно испупчење. Ви не видите

на област (која. би претстављала околину Сунца): нико јој се
није могао приближити а да и против своје воље не скрене

непосредно ово испупчење зато што има,те само две димен

са правога пута. Наше рибе би:ле су

је тај узрок који вас приморава, да се и против своје воље

разумне и оне

разми-

Простор са једном димензијом јесте nнннја: положај једне та
чке на њој о•дређен је само једним бројем. Простор са две димензије
јесте nоврwнна: положај једне тачке одређен је са два бројtа. Простор
са три
димензије јесте запремнна: да би се одредио
положај
једне
1

)

тачке по·требна су тр~-< броја.
2

)

живимо.

Ово

море

без

дубине

претстављало·

би

простор

у

коме

ми

зије а, да, бисте га, ви·дел!ИI биле· би вам потребне три; али оно

окренете око ње·говог врха, кад хоћете да у његовој бли
зини прођете најкраt.им путем."
За ово је потребно мало

објашњење.

Ако,

напри·мер,

неки путник иде по левој па.дини усамљеног брега правил
ног облика (в. слику), он је приморан да се креЋе по геодет-
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ској линији, тј.

по

најкраћој

тангентној

Лtинији

на

правац

кој~-1 он >1-!Ма у свеком тренутку. Ал~-1 геодетске лин1-1је увек се

налазе (то је једна од ЊI-IXOBII'IIX особина) у равн~-1 нормалној
на

површину:

према

томе,

на

картама

њихова

конкавност

биће окренута према врху брега· . Стога· наш путник мора чи

нити напор да би скренуо у лево ако

хоће да

задржи

свој.

првобитни правац, онај који је одредио помоћу страна света,
баш као да се мора о· дупирати некој стварној
при·вла.чи

у

сили која

га

десно.

Очевидно

је

да, наша

парабола· није

савршена.

Она

с~

о· дноси само на простор а не на заједницу про·стора и вре
мен о којој говори Анјштајн. Међутим,

како у Ајнштајновом

простору-времену са четири димензије слободне ма.теријал ·
не чес11ице иду та· кође по геодетским л.инијама,
варају правим

линијама у

обичном

простору,

које одго-·
ана.логија је·

.

ков планетарни си-стем можда Је

наЈ'очигледниЈ· и. Често је по

нављано како је Птолемејев аиlстем, систем старих

народа,

био "погрешан": он је пре свега био сувише сложен и често
незгодан . Као доказ да он није био нетачан наведимо узгр~д
то што су астрономске формуле, које У облику редова д~ЈУ
nоложаје планета на не б у, само А

ослован превод ПтолемеЈе-

вих епицикала. Између теорије коју сва деца уче, а према
којој се Земља окреће око Сунца, и теорије стари.х наро д.а

постоји само разлика у гледишту. Али ова разлика Је од :~:
већег значаја. О истоме се ради и код преокрета свих на
идеја који нас је од схва.тања Њутнових ученика довео дс·
Ајнштајновог, а из свега тога можемо И>звући велику поуку о
трпељивости, философији а такође и скромности.
(Превео Н. Ј.)

веома стварна.. Она нам омогућава да схва.тимо како нас једна

битна особина, као нека врста кривине простора-времена у
коме живимо (кривина која се односи на nету ди·мензију коју
ми непосредно не уочавамо}, мо· же довести у заблуду и на-·
вести да верујемо у силу која у стварности не постоји.
Наш поло·жај у односу на гравитацију у основи је сличан

положају ЕдингтоноВ!ИI Х риба, или, исто тако,

положају

стсЈ

новника облацима покривене Poincare-oвe планете у односу
на центрифуга·лну силу. Можемо бирати између два решења:

1° (стара теорија) сма.трат~»t без основаног доказа. да је про
стор-време еуклидски•), тј. сличан простору

оби.чне

геоме

трије, а да је гравитација стварна сиnа чије објашњење остаје

загонетка.; 2° одбацит.и ту тајанствену силу и сматрати да њен.
ефекат долази отуда што наш простор~време има' у близини

тела која пр1и·влаче неку врсту ис.пупчења или деформације,

односно није еуклидски, (а то је оно што је ура· дио Ајнштајн).

Сведено на своје главне елементе такво је модерно· обја
шњење теже и гравитачије. Као што се види, то се не ради

уствари о једној новој Х> И > Потези која је додата· великом броју
старих: ту се пре ра•ди о новом · начину гледања на чињенице ..

У науци има доста примера: за сличне еволуције, а Коперни-

у

*) Другим речима нема испупчења нити кривине - слично равни·
геометр~ји са две димензије (насупрот томе, геометрија лопте није

, .еуклидска

,

пошто

Еуклидов постулат,
трији сфере.

површина

као

што

лопте

смо

веt.

има

кривину,

рекли ,

није

а

због

те

задово• љен

кривине

у

геоме

1

Ј пите

и Сатурн. Снимио Д, Бертото астрографом са часовни м.
Tessar 1 ·4
5 f = 13.5 cm . Експо·нирано .25 мину. . '
та Снимак је направљен 4 новембра 1940, један дан после скоро· истовремене опозиције Јупитера и Сатурна (З нов . 1940). У ово доба Јупитер
и Сатурн били су најближи Земљи и то се 2 но·в . 1940 Јупитер налазио на
око 600 милиона километара а 4 но•в. _1940 . С_атурн на око 1.200 милиона

у

крет а њем.

орптика., z~cl· ss

километара од Земље. Јупитер је своЈИМ СЈаЈ е':". на~машавао све зв~з~:·

био је скоро за читаву привидну величину СЈаЈНИЈИ од Сириуса
вел

(

Р

·

Јупитера = -2.5). Знатно слабији , Сатурн је ипак после Си риуса
најсјајнији на нашем н е бу (при в . вел. Сатурна = .-0.1). У г~рњем.

61.; ;
левом углу снимка виде се Плејаде . На снимку је и Ур_ан као сла а зве
зда шесте величине, приближно 6° југозападно О• д ПлеЈада. Његово уда
љење од Земље износило је у ово доба скоро 28 милиона километара -
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Dvije slare suncane ure
Juzпo od Karlovca, jzmedu zeljezпjcke postaje Dugaresa
i Zvecaj пalazj se гjmokatoljcka zupa Sv. Petar па Mrieinici.
U ovoj zupj пaslj su se · vec u davпjm vremeпjma mпogj
predmetj, kojj posvjedoce, da је upravo па ovom mje.stu
u starom v jjeku Ьila veljka гjmska паsеоЬlпа. Hjstorjcar
Radoslav Lopasic пaslucuje (Lopasic, Oko Kupe ј Когапе,
Zagreb 1895. Naklada Matjce Hrvatske, str. 304), da је mozda u ovom predjelu Ьilo jz hjstorjje pozпato mjesto
Ouadratu јЈј mjesto Arupjum. Nasle su se опdје mпogo
brojпe kameпjte ploce sa latjпskjm пatpjsjma, mjtoloskj kjpovj, stare zjdjпe, prozornj оЫоzј, starj гjmskj sudovj ј lоп
сј, pr steпje, zeпskj пakjt, гjmskj поvас jz carskog doba jtd.
Мпоgо је toga uроrаЫјепо, stoga ј upropasceпo krjvпjom
opciпskjh admjпjstrativпih ustaпova, za jzgradпju ceste ј u
јпе gradjteljske svrhe. Ali gdjekoja је stvar jpak spaseпa
·Od tamosпjjh zupпjka .
Svakako kad sam ја god. 1906. Ьiо опdје, vjdjo sam, da
је ovaj zupпj ured sa arheoloskog gledjsta, jako sjromasaп, jedпaki ukras medu kulturпim stecevjпama kao ј, па
гаvпо, doleko veca zupa Dоп Bulica u Soluпu. Dok su maleпe vrjjedпe jskopjпe cuvaпe u muzealпom zupпom uredu,
velike gromade sa latjпskjm пatpjsima lezale su па пјјvј пe
posredпo pred kucom zupпog ureda. Medu пјјmа ј јеdпа u
kameпu jskle saпa sunёana ura. Okoljпa t. ј. ostale jskopjпe
пaokolo ove suпсапе ure ukazale su јаsпо па to, da је ј ova upadпo dobro ј Јјјеро sacuvana suпсапа ura ostatak iz
doba гjmske vladavjпe .
U s.viЬпju gcd. 1911. proputovao sam Ljku . Ljcke zeljezпjce tada jos пјје Ьilo, putovalo se kolima. Putovaпje је Ьi
lo mukotrpпo, tegobпo ј razmjerпo polagaпo. Дlј vjdjelo se
mпogo toga vrjjedпog, пarocjto sa prjrodoslovпog gledista. Putovao sam od Oguljпa u Josjpdol, Jezeraпe, Вгјпје,
Otocac, Gospjc ј preko Kubusa па Velebltu u Karlobag.
Veljko је Ьilo moje cudeпje, kad sam па kameпom mo·
stu (cuprjji) usred mjesta Вгјпје uzjdaпu u most ugledao опu
jstu suпcaпu uru, koju sam vec pozпavao jz Sv. Petra па
Mrjezпicj (sljka 1).
Nekoljko godjпa zatjm Ьiо је ucjtelj u Вгјпјu, gospodjп
Njkola Magdjc, tako ljubazan da mi jzmjerj u pojedjnosti-

ma razmjere ove suncane uге. Ura sacinjava u kamenu
jsklesaпj dопјј dio jedпog 1, 04 m vjsokog starogrck~g stupa (slika 2) sa 20 okomjtih, uvaljeпih zlje.bova. Gorпja ploha posve је vodoravпa, u пјој su uklesanr u polukrugu ьгоjevi:
Vl, Vll, Vlll, IX, Х, Xl, Xll, 1, 11, 111, IV, V, Vl.
u sredjпj ove vodoravпe plohe, uvaljeпi zljeb jmao је
nekada u пjemu (valjda vapпom) ucvrsceп zeljeznjv ~ta~,
nagпut prema geografskoj sirjпi Вгјпја . U obema slucaJevrma sacuvaп је zljeb, dok је zeljezпo kazalo tokom vremeпa istrgпuto ј jzguЫjeпo.

Sl . 1. _

вr·inje u Lici . Na kraju most~ nala~i se uzidana horizontalna
suncana ura (casovn 11k) .

Моје prvobltпo misljenje., da se radj о jednoj jskopjпi
jz doba Rimljaпa

bllo је ovim

proпalaskom

~povrgпuto,

јег је jpak ргјЈјспо dvojbeпo, da Ьi se ~000 godrпa, ра. а~о

ј slucajem, sacuvale dvjje o vak ove suncaпe ure. PromJenro
sam stoga svoje prvobltпo mпiјепје.
Орсепјtо pozпato паm је klesarsko ~mje~e ~i:eljstv~ u
prjmcrju, cjme ј daпdaпas mпogj klesari rz:eiJeПICI z.asluzu.ju kruh cak u prekomorskjm predjeljma ?uzne Amerrke (Crle) i Sjeverпe Amerjke (Kaljforпija) .
U 17. i 18. stolecu usta пovila је austrijska vојпа uprava
narocjtu oЫast tako zvane Vojne Granice, ucvrstjvsi ih ne
samo vojпicki protiv turs.kjh provala, vec је ov~~e. stanbeпe пaseoblne ј uljepsavala. Kako su daпas o~rcaJne . ur~
njihalice, kao javni satovi ili kao ure па crkveпrm torпJ~~~ 
ma u опо vrjjeme Ьile dosta skupe, smjesteпe s~ u vec!m
mjestjma samo daleko jeftjnije suncaпe. ure. Da .Је t~ ~~~~
umiljeпo u predjeljma Ьivse Vојпе Graпrce posvJedocuJe 1
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·CIПJenica, da se jos god. 1900. nalazjla jedna suncana ura
(doduse ne hoгjzontalna nego veгtjkalna) na zjdu sada vec
poгusene, staгe dcmobгanske vojarne u donjem djelu Gajeve ulice u Zagгebu; u ono vгjjeme nalazjle su se takove
ure jos ј na mnogjm dгugjm vojnjckjm objektjma.

pjta se, kojj је Ьiо uzгok za jzгadbu suncanjh uга u
'klasjcnjm oЬijcjma. U 17. stclecu vlada vec Ьагоk u gгadj
teljstvu. lpa'k sгесе se ј u cvom dobu humanjstjcko oponasanje klasjcnjh гjmskjh ј gгckjh oЬijka u aгhitektuгj_ Mnogo dulje nego lj dгugde vladao је humanjzam u kгаје
. vjma gdje su upravljalj vladaгj Njemacke, gdje odjecj humanjzma joste nadu odzjva ј u doba kad vec vlada gгadj
Jeljskj Ьагоk, гokoko ј аmрјг_ Razumljjva је ta okolnost samo uvazenjem hjstcгjjskjh cjnjenica. Habsbuгgovcj su bllj
do godjne 1807. kгunjsani caгevi fedeгativnog Njemackog
-caгstva, ргеmа tome nosjocj, а zajsta ј vlasnjcj staгe njemacke caгske kгune, ј to od g. 962, kad је Oton 1 (936.-973.)
da sj osjgura pгevlast ргеd cstalim njemackjm kгaljevima,
vojvodama ј 'knezovjma, dosao u Rjm da ga рара u Vatjkanu kгunjse za Njemackog сага. Od onog vremena nosjocj
su se ove carsl.<e kгune nazivali ujedno i Rimskim Caгevi
ma Njemackog Naгoda, naslov _k oji је u toku caгskih nas!jedstva ргеsао i na Habsburgovce. Stoga su se i vladaгj
ove oblteljj, u koljko su zjvjelj ј jza humanjzma, joste uvjjek гаdо pгikazivali u staгoj klasicnoj гjmskoj odoгi. Zato
se odjekoji danasnjj posjetioc gгada Веса cudj kada vjdj
spomenjk сага Josjpa 11. ргеd dvoгskom blЫjotekom, sa-·
vгemenjk гokokoa ј fгancuskjh encjklopedjsta, а tamo
na
konju u o'klopu гjmskjh сеsага . Dapace ј njegov naslednik
Fгanjo 11.,
savгemenik Napoleona Bcnapaгtea pгjkazan је
na unutгasnjem tгgu beckog dvoгa takoder u staroj оdогј
Rimljana, kao jmperatoг гех. - · Vidj se, da је oponasanje
гjmsko-gгckjh oЬijka u kjpaгstvu Ьilo oblcajno ј to upгavo
ргеmа naslovu, sto su ga tj vladaгi nosili.
Тime mj је jasno da је ј ta suncana ura sjgurno naгudЉa
vojnjh vlastj gгаnјсага i гаd nasjh prjmorskjh klesaгa. Ove
dvjje suncane uге su dakle staгe sa·mo 200 ilj 300 godjna.
1 samo su jmjtacjje stare, poznate iijepe оЫј'kе. Alj za nas
astгonome su one jpak znanstvena uspomena dalekih vгe
.m ena!

*

Medu njemackjm unjveгzjtetskjm pгofesoгima, ргоf . .
Dг. Eгnst Zinneг, diгe'ktor zvijezdaгnice Remeis u Bambeгgu
(sjeveгna Bavaгska), ргvј je ··njemacki autoгjtet sto se tjc~
astгonomske h'jstoгjje. Medu svojjm mnogobrojnjm гadovl
ma jzdao је ј jednu veoma ljjepu knjjgu »Die Geschichte
dег Steгnkunde« (Naklada Juljus Spгjngeг, Lejpzig 1931.,
RM 19.62) u kojaj se on bavj ј sa suncanim urama daleko
opsiгnjje nego lj jtko ргiје njega. Dг. zjnneг jzjavljuje posve jspгavno da suncane uге ne sacjnjavaju samo jedan
astгonomskj ргоЫеm, nego da su jste vazne ј sa
umjetnjckog, hjstoгjjskog ј kulturnog gledjsta. On molj sve
{:jtaoce svoje knjjge da mu salju fotogгafjje, гјsЬе ј opjse
suncanjh ura, uz tacnu oznaku mjesta i pclozaja. јег on sablгa takove podatke u svim pгedjeljma Njemacke.

Sl . 2. -

Horizontalna suncana ura na starogrckom stupu
(uvelicano sa sllike 1.).

Bjlo Ьi dakle pozeljno, da se ј u Jugoslavijj netko nade
kojj се takovu zblгku zapocetj_ Sa mojjh nekadanjih turistickih izleta znadem ро ljcnom upoznavanju za veljkj broj
suncanjh ura koje se nalaze u Slovenjjj, sto је jasno, јег о
уј pгedjelj gгanjce s lta.ljjom ј s Njemackom, koje su ј dandanas bogate staгjm , а ј posve novjm, modeгnjm suncanjm
urama. U Hгvatskjm pгedjeljma jma jh takodeг, makaг da
su poneke kultuгnjm neгazumjevanjem ukjdane jlj otstгa
njene. Srblju nazalost ne poznam, ne znam stoga kakove
su pгjljke ondje. Дlј posto је poznato da sгpsko-pгavoslav
ni manastjгj u Staгoj Sгbljj i Macedonijj cuvaju u svojjm аг-
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hjvjma ljjepe, staгe dokumente teoloske, hjstoгijske ј jezjkoslovne vгjjednostj, dгzjm da Ьi se sjguгno pгonasla ј па
ovjm mjestjma gdjekoja staгa suncana uга jz mjnuljh stoleca. sгpske kulture. Ne Ьi mjmojsao пј onaj djo naгoda koji
је musljmanske vjere, јег sam za vгjjeme moga boгavka u
Bosnj ј Негсеgоvјпј pгimjetio da bogate dzamije imadu
uza se jedan zidani toгanj sa modernom urom njihaljcom.
Тај sat vazda kazuje posve dгugacjje vгjj~me., nego lj nasi
dzepnj satovi, јег muslimani pocinju Ьгојепје vгemena
dnevno »Sa izlazom sunca«. А to posvjedocuje, da Sunce,
а doslovno tome ј suncana ura, ј u njjh јgга vaznu ulogu.

Nikola Severinski

BERNHARD JAFFE:

Ј.

G.
Пово· дом

Из књиге

hard Jaffe,

Moseley

два•десетпетог·ОАНШЊИЦе његове смр· ТИ

Живот и рад великих хемичара" коју је наnисао Be~n~

проф~сор на универзитету ,,Колумбија" у Њујорку.

Судби!На је

неких

људи

да у

мла.дим

епохална дела, а да· •И'М одма. х зат,им

година.ма

изненадна

изврше

катастрофа

одузме живот.

Тако је било• са Харијем Мозлијем. : своје бесмртно дело

створио је за четирИ године, и пре но што би с~ет о њему
неш·то бл :1 же са• знао, он није више био меtју живима.
У лето годи'Не

1914,

док су у лабораторија· ма енглесюо~х

института• била. у пуном јену истраживања о тајнама. хемиских

елемената, један ученик

професора.

Таунсенд.а

дошао је у Оксфорд да. се опроСТiи са•

(Townsend)

својим

професором.

Тај млад:и1 ћ се сутрадан морао укрца· ти за АустраЈlију, да би
тамо присуствовао скупштини Британског друштва за. унапре

ђење наука•. С њим. је била и· његова> ма.ти. Стигли су у Аустра
лију управо• оног дана када је Енглеска објавила рат Немач

Jr

кој. Мо· зли би се одма.х јавио као добровољац, да није· имао
још извесних обавеза. Баш тада био је завршио Н!И> З истражи
вања· која. су припично· расве·тлила проблем унутрашње струк
,,

~

туре атома .. Две недеље

ствовао је у великој
седништвом

после · уласка

Енглеске у рат

уче

научној дебати у Мелбурну, под прет

Rutherford-a;

а недељу

дана

ка,сније

прочитао

је у Сиднеју свој реферат о природ~-r елемената.

Чим је завршен конгрес у Аустралији, Мозли се враћа у

Енглеску да би' се ставио у службу отаџбине. Понуtјено му је
да ради у Енгл ~ској, у некој лабораторији за истраживања у
ратне сврхе;

он је то одбио тражећи службу

на. фронту. И

тако је у пометњ,и· првих ратних недеља по·стављен за ·инже
КоmеФа 1940 с Cunnlingham 18-XI-1940 u 18h 45m sr. evr. vr. Crtao Dr. S.
Mohoюv'icic, koji ј е posmatrao kometu od 8-XI do 26-XI traziocern od

100 mm, 1:7. Jezgro komete zrnato, kao •dvostruk•o . Koma zelenkasto
modra, polup.recnik 7- 8' а produzuje se u pet t raka . Rep dugacak 2n,
vrlo nezan i zuckast. Privlidna vebloi,na 8,5 m.
(Prema Oirk. Pri•v. post. Dr. S. Mohorov1i6ica 11 br. 11-1 2)

њерског официра. 1 з јуна Мо·зли је премештен на галипољ
ски фронт као официр

посматрач

Одликовао се начином опхоtјења,

38 брига.де Прве армије.
отвореним

карактером и

добротом, те су га заволели сви његови ратни другови и вој
ници на фронту и у касарни. Кући би најчешће писао о при 
роди, коју је посматрао и у којој је уживао шетајућ1И· се по

брежуљц и ма иза фронта. Као и· његов отац, био је прониц
љив и мс. рљив природњак. Још ка.о дечак познавао је у сво 
ме сел у све птице и сва гнезда; ништа мањи није био ни ње-
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гов интерес за преисториска истраживања, а за време фери

отац, професор упоредне анатомије у Оксфорду, би~ је то
лико оштра и продорна ума., да се причi'ЛО како му Је било

ја које је проводио на острву Уаит (Wight) тражио је ретке

довољно да се спусти падином неког брежуљка са мало ка

минерале.

напа и једним старим ексером, па да за једа.н или два часа

Нису прошла ни два месеца, а Харн.јева писма престала

су да долаЗе. Један његов друг јавио· је тужну вест: "Ваш син

открије неку ствар од велике важности. Дед му је био по-

умро је јуначком смрћу, остајући на свом положају до кра

ја. Погођен је у главу и његова смрт је вероватно била тре
нутна. Бригада је у њему изгубила официра посматрача зна
чајних способности и добро·г друга. За њега је дужност увек
била изнад свега; у вршењу дужности није никада занемарио

ни најма.њу ситницу."
Овај официр вероватно није могао да схвати ону другу,

већу трагеди'ју, која се збила к~да је млади

Мозли

смртно

погођен у заливу Сувла, у тренутку када је јављао да се Тур
ци на отстојању од двеста

метара

спремају за напад.

Али

било је људи који су схватили овај претешки губитак.
"Овај младић од двадесет шест година отворио нам је
погледе у субатомски свет, погледе јасне и очигледне, о ко
јима раније нико· није ни сањао. Његова ће истраживања јед
ног дана бити сврстана у ону десетину дела. што их историја
науке сматра

најоштроумниј,им

по

замисли,

најпоузданијим

по експерименталној основи о најплоднијим по последицама.

Па и да Светски рат није имао других последица сем

уни

штења овог младог живота, било би то довољно да га осt

G . Ј . Mose1ley 1888-1915

димо као најодвратнији и непоправљиви злочин у историји."
Мозли је умро као што је и живео, остављајући војнич
ки·м тестаментом све

своје

Краљевском друштву

за

Оставши у својој
је основно

васпитање

научне

апарате

унапређење

научних

четвртој години,
добио

и

од мајке;

1891,
у

лично

имање

истраживања.

без оца, Мозли

тринаестој

години

знати

м о. тематичо.р,

физичар и астроном на.

Кинr

колеџу У

Лондону, а дед по мајци еминентни океаногр а ф. Сестра му

се са успехом
верзитету.

бавила

биологијом

на

оксфордском

уни-

.

Хари је још пре дипломског испита сањ ао о чисто) науци.

ступио је у Итонски колеџ. У детињству б;ю је као и свако нор

Посетио је био Rutherford-a у Манчестру: славни уч итељ в~

мално енглеска дете, а показивао је извесну наклоност према

део је у њему ретког, рођеног истраживача. Говорио му је

математици. Већ у деветој години познавао је елементе алге

бре а да му их нико није показао. Овај талент за ма.тематику

својој првој љуба.ви: о ра·диоактив :-!ости . Мозли је био уои
ћен. Вратио се кући до крајности загрејан овим проблемсм,

0

помогао му је доцније при физикалним истраживањима. По

.а годину дана ка:ниј е, пошто ј_е д1и пломирао у Оксфорду, ушао

што је свршио итонску школу, у којој је добио

за

је у Rutherford-oвy лабораторију. Овде је ускоро био толИ'<О

Оксфорду.

запослен да је мора.о обуставити свој курс преда вања на уни

nриродне

науке,

прешао је у Trinity College у

награду

Мозли није био једнострана интелиге н ција: он се одликовао

вер::итету да би се потпуно посветио е кс периментим~. Радис

и у изучавању класичара. Код њега су ДОШЛIИ · до изражаја на

је веома интензив н о, а имао је ту ретку срећу да га је водио

-следни дарови једне изузетно талентоване пород, ице. Његов

2:28
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велиrки

уметник

у експери·ментисању

Rutherford,

који

му

је

дао одређен програм ра. да,, Прво· је требало извести низ вео·
ма прецизних мерења како би се одред:ио
емитов е. ни'х

приликом

распадања

зишао очекивања свога

учитеља.

радиума.
Идуће

број

електрона

Мозли

је

прева

године могао је

са

општити Краљевском друштву да, сваки атом радиума изба

цује у средњу руку по један електрон.

Затим се бавио јед.ним проблемом у вези са· "средњим
животом" неке ем.а.нац,ије ра,дмоактивног

елемента

актини

ума . "Средњи тивот" ове еманације тако је кра.так да је за
његово мерење требало конструисати нарочит·е инструменте .

М озли· је оваrј проблем решио у сарадњи са пољским научни
ком професором

1<.

Фајансом. За. "средњи живот" те емана

ције нађена је вредност мањаr од педесетог дела секунде.
У то време пронела се кро·з научни свет вест да је про
фесор Макс фон. Лауе из Цириха открио интересантну поја

!!У кој & насту па, при преласку Х-зракова кро·з кр и стале. Ови

Х- ::>раци у ствар и су ел е ктромагнетске
т алас н е дужине

-

око

вибрације

врло

ма л е

10.000 пута мање но код светлости -

а на.стају ка да с но п електрона пада на метални заклон. у l<руксо 

вој цеви. Л а,уе је нашао да кристли свијају Х-зраке, као што
оптичка решетка

сав иј а. светлосне

зрак е :

си ћ у ш н и

између атома кристалаr дејствују као решетка ил и
и произво~де спектар Х-зракова. Отацr и син Бра г

разма ц и

мре>kица·

(Bragg),

по

лазе ћи од о в ог о·т'к р и ћа раз р ади ли су метод који омогућава
одређ и вање к р и стаrлне структуре чrи.стих соли. Они · су фото 

Sonce in nihanje rilmov У marcu in aprilu 1940
I = ma rec 1940, 11 = apri l 1940.
1
W- riteш
1
Е- ritem
1 severna
1
juzna
1 severna 1 juzna
1
poloЬla
1
poloЬla
Stev. novih skupin.l 1:
2
1
4
l1
4
1
5
1 II: 1
1
4
1
4
1
5
"'D=o=
se=z=e=n=a=v=e=;;li""k=o=st~l 1: 15",10",10"1140", 10", 10", IPO" 36" 20"36"[ 20"20"55"15"
130", 30", 25", 135" 72" 40"20"1 10"15"15"10"
Posameznih peg 1 36",35",
110",
IЗО", 30",
1 36"20"10"25"
1
1
1
1 20"30"
'111: 25",
125", 10", 10", 136" 15" 25"20"1 36"45"36"30"
150'', 40", 25", 125" 20" 50"25" 36" 5"15"20"
110", 15", 15", 110" 36"
1
""st;=e=v""il=o=s:тk:=u'='p':='in:====:l·=;rc;=:==·====1
1_ _ 1
1
1
s svetl. trakom
1 II:
11=·=~=='1'=====:==-==
Povprec. heliogr. 11 1: +14°
1 ·-10°,25
1
+ 10°
1 - 11 °,2
sirina skupin
III:
+ 16°
1 . -13°,75
1
+ 6°,75 1 -11°
Subminima od 12.4. (с. m. L 269°,55)
od 8.3. (с. m. L 11°,15)
L: 12h MEZ do 15. 4. 1940 па severni
do 9.. 3.1940 па severni
poloЬ!i,
poloЬli11===~=;o;~~~==
0
Nihanje ritmov 17.2.1940,+ 6°-16°,L271° 11 .2.1940,+14°-6°,L353-'
, _ __
6.4.1940, + 5°-11 °L352°,
Pulzacijski
dne 17.2.1940, PF: 0,185,
dne 11.2.1940, PF: 0,793,
faktor PF:
dne 6.4.1940, PF : 0,018,
Prehod z.ariscne cone preko od 8.3.1 940, 23h MEZ do 10.3.1940, 2h МЁZ,
centr. merid.
od 5.4.1940, 6h MEZ do 6.4.1940, 10h MEZ,
Datumi prehodov
Ма/е skupine:
marec dne: 9,
april dne: 17,
sk upin preko
VeCje skupine:
marec dne: 6, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 25,
navid. centr. merid.
29, 30, 31, ap ril dne: 2, 6, 10, 11, 16, 20, 21, 22,
23, 25, 30,
Skup ine s svetlobnim trakom: marec dne : 2, З, 25, 26.

гр аф иса л и Х-зра ке пропуштене кроз танке пресеке кристал а;

н а т ај нач ин нашли су да к р истали нису саста.в љени од мол е
кула н е г о од а тома нс:;ни зани х у редо в е с а пр а в и лним разм а
ц има

од

по седам милиони тих делова сант и метра .

Отац и с ин Бра~г р а чун ским путем успели су да констру
и шу

тро диме нзиона л ни

мод,ел

кристал а.

Моз ли

је

пажљиво

п ра т ио сва истражи в ањ <!. С а своје стране, он је са Да рвино м ,
друго м

из

дет ињ ства,

фотографисао

Х - зра,к е

к оји

на ст ај у

к ада електр а ни уд ар а ј у на п оз итив н о наелектрисану платин
ску плочи цу у l< ру к совој це в и , ar з а тим
ст а л ну

пролазе

кроз

кри

мрежу.

Т о је бил о језгро класичног експе р име н та који је Мозл иј у дон ео бе с мр т ност.
(Крај у мдуt.ем броју)

V ma rc u ,j,n ap nilu 1940 ј е son i"rna aktivn orst zm e-rno nrarastrla ko t
posledica februa rs Юih novi h r1irtmov, zl as ti v E-ri t ~u.
.
.
Na severni po lobli se је po,}avi l v marcu 1n v ap r1lu nov sub m'ln,i mu m, p ulzaci js kii f akt.o r р а · se ј е znatno znizal, kot p red znak Ьllizaj o cega se total'nega - s ubm i nri m~ .
Dne 24. ri1n 29. marca se Ј е v vec deze,Ja h po,Jar\ fll po l arn1 SIJ
z magnet icnli m mo tnj am1i. ОЬ ca s~ f?_ola rneg~ . slija d ~ e 24. 3. so se п а
haja le v ЫliZin i nav id. cent r. me ni diiJ ana v~~ ~ e skup11ne peg, dne 29.3.
ра је blilra e na skuprina v n a~i d . centr. me,rl dljanu.
.
.
lzmed 9 po't're sov v tej dobl so se pr i 4 potresl1h skup1Пe peg nah ajal e v navlid . centr. merr1i dlijanu.
Pri,v . obser~a ,to nij za sonce v Lj u Ыjan i
lvan Tomec
v

v

•

•

•

..

Re s ume

l m Marz u. Ap ni l 1940 'i st diie Son,nenakt,iv1i,tat lelicht ges ti,egen al s
Folge der neue'n Februar-Rhythmen, j,nsbes~onde·rs li m E-Rhythmus .
D'i e Marz-Ap ~i l Subm,i nii ma auf der NordhaЉkugel und der
k le,irne Pu,lsatlio,nsfaktor vom 6. 4. 1940 slind dlie Vorzelichen des nahenden Totai-Subm1i,n,imums .

i
1
ј
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Шетња по небу
Да ли се попунила празнина која је постојала између Лабуд11 и
Стреле,
Heve•liius је 1660 године измислио сазвежђе Малу лисицу
(Vulpecula) , у коме је десет година касније A1n.thelm открио• једну нову
звезду. Ова нова налазила се у близини звезде б е т а Cygn1
i, те ј8 за
то неки стављају у ово сазвежђе. Нема сјајних звезда у овом сазвежђу
(најсјајнија је 4 m); има их 44 и го·лим оком видљивих , али је зато

~. елики број двојних и променљивих звезда , од којих су две (RS и Z)
Алгог-типа .
Од многобројних
јата
поменућемо
само
два
сјајнија:
N. G. С. 6885 и 6940, које је веома богато звездама и чији привидни
пречник износи 1 t ' а укупна величина 6 m, 4. Међутим, најпознатији објект

овог сазвежђа јесте чувена »Dumb-B.ell « планетарна маглина (N. G. С.
6853), која има 8' по дужини а 4' по ширини. Открио ју је Messier
1764, а име »Dumb-Bell«, што значи " немо звоно",, дали су јој Енглези.
Као што се и на слици види , у средини маглине налази се. је• дна• звезд.э ,

12 m, О, док ј е укупна
маглина је удаљенэ од Сунца око

привидне величине

7 m, 6;

привидна

320

величина
маглине
светлосних година .

Орфеј је, каже Лукијlан из Самосате, упутио Грке у основне nој
мове астрономије, али не отворено , већ у завијеном облику,
певајући
им о тајнама неба уз пратњу своје лире, док је поглед, упирао· у небо,
у једну
групи

групу звезда.

звезда

име

Грци

Орфејева

су,

да

лира .

би

указали

Некада

почаст Орфеју ,

се ово

сазвежђ8

дали

тој

звало·

Орлушина, док га је код Египћана замењивао Кобац.
Најсјајнија звезда у Лири (Lyra) је свакоме позната Ве га (О

и

m, 1),, 33

пута сјајнија од Сунца , а у пречнику четири пута већа
О·Д
њега.
Вега
припада спектралној класи A n (температура 11900°), а од нас је удаљена
око 27 светлосних година . Међутим, како јој је радиална
брзина нега
тивна, иако с.е креће у истом правцу у коме Сунце ми, ћемо је прести
ћи кроз неких 1 000 000 година . Њену паралаксу покушавао је да одре
ди P.icard, али није имао успеха, док је Струве , после трогодишњих ме
рења (од 1835 до 1838) нашао вредност
0" , 125, вео·ма блиску пра
вор. Не можемо пропустити а да не по·менемо
двојну
звезду б е т а

+

Lyrae познату по томе што је једна

њена компонента 3 пута тежа

од

Сунца, али зато јој густина није већа од густине ваздуха . Већа компо
нент·а је осим тога и променљива (од 3
4 до 4
1). Двојне су још
и звезде е п с и л о н (5 м , О и 6 m, 3) и 45 (4 m, 9 и 5 m, 2), које зз
једно образују један физички систем. Има још неколико двојних звезда

m,

мање карактеристичних ,

као и

више

m,

променљивих .

једно велико збијено јато које је открио

Messier;

У Лири

се

налази

оно има у пречнику

2' ,а укупни сјај 8 m. 3. Као што је Вега позната међу звездама , таl{о је
прстенаста маглина N. G. С. 6720 (М 57) позната
као једна од
најлеп 
ших маглина своје врсте. Открио ју је
Darqu,i er, те је одмах пос т зла
предмет многобројних

посматрања. Она је елипс, астог облика, размерв.
величине 9 m. Када је ова маглина
снимљена ,
ст са опсерваторије Mt. W1
i lson, и то огледа
лом које је имало превлаку од алуминиума , а не од сребра , видело се
да се око већ познатог прстена налази још један, пречника око 145",

80" Х 60", а привидне
'1935, телескопо·м од 252

чија је светлост веома богата ултраљубичастим зрацима .

Године 1679 AugusNn Royerr искористио је празнину
између
Ан
дромеде , Пегаза , Лабуда и Цефеја , те је од звезда које се ту налазе
н а чинио ново сазвежђе назвавши га " Скиптвр и рука правде " , да би на
та ј начин поласкао Луј у XIV јер је " небо·, хотећи да
потомству
остави
траг

о

величини

и

бл а гости

његове

владе ,

осветило

главне

украсе

ње

говог краљевства, дајуt.и ових седамнаест звезда за образовање· тога·
сазвежђа " . Али то није см ет а ло He•v elius-u (он можда није ни знао за

каталог звезда у коме је Ro•y er објавио име новог сазвежђа) да 1690
од истих звезда образује сазвежђе Гуштер (Lacert.a),
које је· тако
на
звао јер " није било м еста да се ту стави ма шта друго
до
011е
мвле
животиње ". У Гуштеру има 34 звезде видљиве го·лим
оком, од
којих
вреди запазити двојну звезду г а м а Lacerta.e ' (5 m, 9 и 6m, 7) која се

SazveZde Scutum. Sn,im,ioo А . Bertoto 25-IX-1940 (eksp. 15 m.inuta) . Snimak obuhvata deo neba oko sazvezda Scutum kako је ogranicen na
ka•rt i neba obja.vljenoj u Saturn u Ьг . 8- 9, st r. 202.
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може посмi!трати
и

1О m,

и малим дурбином,и тројну Burnham 382 (6 m, 8; 8 m, О

О).Најмања

звезда

за

коју знамо, такоtје

се

налази

у

Гуштеру.

То је ј ' едан од белих патуљ.зка (13 m) који при температури од 28 000°
има густину 36 000 000 пута већу од воде, што значи да би у једну ку
тију шибица стало 620 тона његове материје. Пре четири године појави
ла се у Гуштеру једна нов.э звезда и достигла привидну величину 2 m, 3,
док јој је апсолутни сјај у исто време износио 7 m, 2. Нову, која се
н<.~лази на граници измеtју Гуштера и Цефеја, открио је прво Nielsen, а
ли је нову независно од њега о·ткрило и неколико Других астронома.
Додаћемо још да је нова удаљена од нас 2600 светлосних година, као и
да је утврtјено да је на њеном месту постој.зла
једна слаба звезда,
а
ближи подаци могу се наћи у "Сатурну" за 1936 страна 182 и 1937 стра
на 55 и 89. Поред више јата у овом сазвежtју може
се
посматрати
и
једна доста сјајна планетарна маг лина N. G. С. 11 5217 која у пречнику и

ма

8" Х 6".

"Иза Малог медведа види се, каже
Цицерон, Цефејl
раширених
руку: он се окренуо прем9 леђима Циносаура".
Како је овај
етиопски
краљ доспео на небо било је говора у једној од
ранијих
шетњи,
али
ћемо додати само то да Цицерон каже како је ово место Цефеј добио
захваљујући своме знању астрономије. У Цефеју (Cepheus) налази се
неколико

карактеристичних

звезда.

Ту је

на

првом

месту

чувена

На промене сјаја код ове звезде први је обратио пажњу Ј. Goodricke
(1783) . Затим звезда мн Cephe•i, најцрвенија звезда која се може ви
голим

оком;

она

је неправилно променљива: од 4m, О до 4m, 8.
Kruger 60 (9 m , 6 и 11 m 3), која је удаљена 12,7

Позн ·на двојна звезда
светлосних

година

од

нас,

карактеристична

је

по

томе

што

има

веома

малу масу: компонента А (спектрална класа М) има масу једнаку О, 30,
а компонента Б једнаку О , 14 Сунчеве масе; маса компоненте Б је нај
М/Јња позната

звездана

м.зса .

Иако је према

Eddl iпgton-u температура у

средишту 32 000 000°, њено зрачење упореtјено са Сунчевим износи С3мо О, 0002. Морамо још рећи да је пречник компоненте А О, 25 а ком
поненте Б само О, 12 Сунчевог пречника, али је зато густина ове послед
ње 70 пута већа од његове. Најзад , спектроскопска двојна звезда VV

Cephei
го

пута

знаменита је по томе што је већа компонента црвени џин, мно
већи од Сунца, а м.зња бело-плава звезда. У Цефеју се може

наћи једно мало јато, N. G. С. 7142,
које је и Herschel
образују многобројне звезде од 9 m, 5 до 11 m, 5, као и више

рених ј.па, па и једна планетарна маглина

N. G .

уочио, а које
других расту

С. 7354 (10 m, 5) од 40"

у пречнику. У Млечном путу, који прелази преко Цефеја, налази
дна тамна маглина.

се је-

Н. Ј.

Време у августу, септембру и октобру
(Издаје Ваздухопловно

метеороnоwко

одељење у Земуну)

Време у авrусту
Временске прилике у месецу августу биле су много стабилније
него у претходним летњим месецима. Број облачних дана у појединим •

пределима наше земље знатно се смањио.

Број кишних

дана био·

је

прилично велики, нарочито у ппанинским крајевима на западној полови
ни, али је и тамо број облачних дана био ипак мањи него у претход
ном

месецу:

Овакве

временске

прилике

биле

су

проузроко·ване

блачењем. ОваЈ се ваздух ;~.к~~~овини овог месеца, када се делатност
разведравање. Само У дру

Ј

ћ

очели смо долазити

ци клона на копну и на Јадрану ~еш:~з по:: :;а~с~ока, који је доносио
и под уплив сувог и нешто топл~~е:ме ::рочито у источним крајевима
собом суво и пп::~~;~~ањ~:др~елатно~ти циклона са Атланског океана
;~~~ез:љк:пно наступило је опште погоршање временских прилика
целој Европи.

Кретање

временских

п

.

се из 1праив~~~~~о~е~~~глнеад~риморју и у јужним крајевима. Де~имично и
nретежно облачно време средином државе ирН~Ј· с~~:~~:~/~~:~~м;· ју2 августа: Облачно са кишом на севе

жним крајевима.

КРЕТАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПОЈЕДИНИМ
МЕСТИМА НАШЕ КРАЉЕВИНЕ У МЕСЕЦУ АВГУСТУ 1940 Г.
Темпера_т~у~
р_
а__~--

Број дан~---
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(место)
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201 .5
11 Љуб љ ана
1 16.7 \ 30.2 1 10 ! 5.4 31
1
3 1 1 154.9
1 17.3 30.1 1 10 \ 5.0 31
3 1 10 1 12
l l 145.8
2\ З агр еб
9 1
З М арибор
1 16.2 ~ 28.8 1 10 1 З.4 ?5 1 8 1 7 16
95.4
4 Бањ а Лу ка
17.9 3 1.6 1 10
6.1 23 1 4 1 5 15
~
119.9
С
арај
ево
1
16.0
З
\.7
1
11
1
3.4
\
24
1
2
1
10
1
12
_
5
131.5
1 1З.2 128.6 1 11
3.5 23 1 1 1 8 1 14 1 91 ~l1 89.2
6 К а.шновик
т
1 16.8 1 З 1.6 1 10
6.6 1 24 1 1 1 8 1 12 1 2 '
~ Ј:::ар
1 22.4 1 35.7 1 12 11 .2 24 1 15 1 З 1 10 \ 8З 1 ~.
-ll 125.9
74.4
17.7 1 З 1 .З 1 11
5.0 24 1 9 1 7 1 10 1
к
63.2
9 1 р аљено
1 18.2 1 31.6 11 1 6.4 1 31
5 1 10 1 16 1 4 -1
47.0
1 18.4 1
1 11 ! 8.0 1 18 1 4 1 6 1 14 1 3 1- 1
57.4
1 18.0 1 З 1.3 1 11 ! 8.0 1 24 1 2 f 10 1 11 1 ~ ~-~
12 Осек
62.9
1З Сента
18.5 1 З3.5 1 11
8.0 1 З 1 1 6 1 7 1 11 1
78.0
14~ в. Градиште 1 18.З 1 З 1.6 1 11 6.1 1 26 1 11 1 9 1 14 ~ ~ ~~~ 31.4
15 Београд
18.7 1 31.8 1 11
8.4 18 1 7
5 1 15
61.4
161 Крагујевац
1 18.1 1 32.8 1 11
7.3,24 1 9 1 3 1 14 1 4 1-1
171 Ниш
1 18.5 1 3З.О 1 11
5.5 24 1 10 1 2 1 10 1 2 11 52.7
37.5
1 18.2 1 З3.6 1 11 1 5.6 1 24 1 11 1 З ј 8 1 2 -1
181 Зај ечар
56.5
к.
Митровица
1·
11.1
132.01
11
!
5.0
24
1
6
1
6
l
/о
1
~
3
г--1
1
19
201 П ећ
1 18.4 1 3 1.8 1 11 \ 7.0 1 24 1 6 1 5
З -1 44.1
33.2
21 Скопље
1 20.0 1 34.2 1 12
6.4 1 24 1 8 1 З 1 6
6 ј-1
37.8
12
22\ Дем. Капија 1 21.7 1 34.7 1 * 1 9.0 1 24 1
1 ~ 1 ~ 1 ~
17.9
24
8
1
1
1
231 Битољ
1 18.4 1 ЗО.9 1 11 1 5.4
'
96.6
24 Р аб
1 20.З 1 28.9 1 ** f 8.9 1 22 1 11 1 З 1 5 1 - - 1
35.2
1 22.2 1 З4.0 1 12 1 12.0 1 2З 1 15 1 1 1 7 1 3 1-1 120.8
251 Спл ит
26 Херцеrнови
1 22.4 1 ЗО.8 12 \ 15.4 29 13 1 4 1 10 1 4 1- 1

1

i~ll ~~~~ ~~~д

З4.0

ll\

1

,=ll

см<~њивањем

делатности циклона на европском копну и појачањем њихове делатно
сти на морима и океанима и над северном
Европом: Услед
тога
су
европско копно и наша Краљевина долазиле нарочито често под уплив
хладнијеr и влажнијег ваздуха Сё! океана кој11 је преко западне Европе

у

рилика по данима у нашој Краљевини види

про

менљива де л т а
Cephe1i, по којој су добиле име краткопериод1с1чне
звезде ц е ф е и д е. Њен сјај мења се од 3m, 6 до 4m, 3; то је осим
тога и двојна звезда , друга компонента има привидну величину 5m. 1.

дети

и Бечких врата опадао у нашу земљу. ~олазак овог хл~~:аиј?;к:~з~~~~
био је праћен .извесним захлаtјење;,.,а;ио~=:~;а:и:ена:т:пило \е извесно

*
**

11 и 12;
12 и 14.

234
235

З-5 августа: Делимично облачно у целој земљи са нешто јачом.

облачношћу у зап.здним крајевима.
6

августа: Преовлађивале је облачно на северној

ше је било средином државе. Ведро на крајњем југу.

половини.

Ки

дица појачања делатности ц
циклона, КОЈ.И се помера
еко

18-19

осталим

осталим

на

половинИ'

местимично.

августа: Преовлађивале· је ведро у целој Краљевини.

приложеног

на заnадној nоловини,

ЕЛЕМЕНАТ А

у

1940

1
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СТАНИЦА
(место)

::;
о

"'(

..."'

о.

ro

u

Време у сеmембру

11 Љубљана
21 Загреб

Месец септембар, који је обично доста променљив, ове се годи

З

не одликовао необично стабилним временским приликама. Углавном је·

4

преовлађивале доста лепо време у свима крајевима наше земље. Наро
чито у томе погледу истицала се источна половина, где је број ведрих
дана у појединим пределим.а био преко 15, а количина водених талога,

овај месец услед велике ведрине неба био и прилично топао·. Тако је у
другој
половини месеца у појединим крајевима термометар забележио
температуру и преко ЗЗ ~

Овакве временске прилике у нашој земљи

наступиле су услед

тога, што је у овом месецу делатност циклона добила свог нарочитог
изражаја над Северном Европом. Услед тога наша земља је долазила

већином под уnлив сувог ваздуха из Јужне Русије, који је долазећи на•
Балканско полуострво стварао засебне стабилне антициклонске центре,
који су се одржавали по више дана.

Само су северозападни крајеви долазили чешће под уплив север

них циклона; својим проширивањем према југу су ови изазивали дола
зак влажног јадранског ваздуха, који је у тим пределима проузроко
вао јачу облачност и кишу.

Кишни талас nонекад је захватао и целу нашу државу, што се де

Марибор
Бања Лука

5
\ Сарајево
6 Калиновик

нарочито у јужним крајевима била минимална . Треба напоменути да је

толико
стабилне те је тамо број облачних и кишних дана био прилично
велик.

Г.

:s:

ЗО-З1 августа: Преовлађивале је облачно у целој земљи са ки
местимично .

На западној половини, нарочито у северозападним крајевима и
то у Словенији и горњем делу Посавине, · временске прилике нису биле

ведро

Број дана

Темпера~т~у~р~а_______ _ _

- - - , - -- ----:

11

ПОЈЕДИНИМ

КРЕТАЊЕ
МЕТЕОРОЛОШКИХ у МЕСЕЦУ СЕПТЕМБРУ
МЕСТИМА НАШЕ КРАЉЕВИНЕ

и јужним крајевима .

27-29

из

Само у север

Облачно са. кишом
источној . Јак југо на Приморју.

августа : Облачно са кишом на северозападном делу. Ведро у
пределима.
августа: Ведро у целој земљи, само средином државе

се

·е делимично облачно време.
са јутарњом маглом.

деличино
облачно.
10 сеnтембра :

августа: Облачно са кишом на северо•западно·м делу. Ведро у
пределима.

25-26

прилика по данима види

дро на јужној nоловини државе.
целој Кра.љевини С/1 јут~tр5-9 септембра: Ведро и лепо вре~:п~дним краЈевима било је

владала је доста јака облачност.

шом

временских

~"

њом маглом

2З августа: Ведро у Приморским крајевима, а облачно свуд11 у

24

д елог месеца владало углавном антициклон

З септембра: Ведро и леnо време ише у северним крајевима. Ве-

августа: Делимично· облачно скоро у целој земљи. Ведро

унутрашњости са кишом у источним

хла-

самог

4 септембра: Облачно са нешто к

целој Краљевини.
кишом на северној по

21 августа: Преовлађивало ј·е облачно на северној
са кишом у источним крајевима. Ведро на југу.
22 августа : Облачно, кишно и местимично бурно време.

упада

иза

1-2 септембра: Преовла'Јивало Ј

на Приморју и крајњем југу.
20

земљу

Иначе са
Је скоро
преко ц им ноћима, јутарњом маглом и леnим
прилично хладн

прегледа:

августа: Преовлађивале је облачно у целој земљи са нешто
средином државе.
14

15-16 августа : Преовлађивале је ведро у
17 августа: Облачно у целој Краљевини са
ловини.

nак у с л ед

време

данима.
Кретање

августа: Облачно са кишом у северозападним и северни м кра

јевима. Претежно ведро на јужној половини.
кише

еко Алпа у нашу

дног морск<?г поларног в~зд~~ае п~рема истоку.

августа: Преовлађивале је ведро у целој држави са нешто
јачом облачношћу средином државе и у западним крајевима.
12 августа: Преовлађивале је облачно у северним крајевим11, а
ведро на осталом делу.
7-11

1З

иклона на Јадрану, или

•

7 Тузла
81 Мостар
9 Краљево
10 Слав. Брод
11 Нови Сад
12 Осек
1З

15.0 1 28.0 1 8
16.0128.2
з
1 14.8 29.2 1 8
16.5 ЗО.6 25
15.1 27.7 1 24
1 З.4 21.61 А
1 6.З зо.з 28
20.8 З1 . 9 1 *
17.1 зо.о 1 26
16.8 ЗО.2 1 25
17.6 ЗО.4 1 24

1 З.
1 4.1
! 2. 9
1 2. 8
1 12.2
1 4.4
1 1.2
1 4.8

l ~·~

зз:2
~~·~ зз 5

1

1

и·~
•

17.7
1 .

25i Сплит

261 Херцегнови
и
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1

~0:5

29:7

зо о

З1·о
30:8
301
26.7
30·0
27:8

1~

~

1~

_

124

~~

~

~

-

1З

6
11 1 4
9
8

10
7
8

1 З1

1З

5.1 1 14
5.8 1З
I 25Ј 6.4,17
1 28 1 5.5 14
1 26 1 2.5 , 14
14
1 25 1
1 25 1 4.4 14
1 2З
5.з 14
26
9.0 14
1 28
5.014
1 7 1 8.5 1 30
7 1 12.5 1
121
1 19

З.4

~

1з.6

~ 1 ~ _:
-

1З

1з

6
1 12

1

7111
6
8
5 10

1

2З I Битољ
241 Раб

~ -'--~--

1.4

З.82 ~~

~ ~:6 lзо:5
зо 2 1~ 25261

1
1 18.0
L 75
' 1 .
1
1 16:8
1 18 1

*5

з.о 1l ~~ 1 ~

16.~ ~~:: 1 ~~ ~:~ }~

Сента

14 В. Градиште
15 Београд
161 Крагујевац
17 Ниш
18 Зајечар
191 к. Митровица
201 Пеh
21 Скопље
22 Дем. Капија

шавало у овом месецу веома ретко. Он се појављивао или као после-

1

з

1 16 1
121
11
[ 14
116 1
14
14
1
1
1 1З
1 17 1
1 17
1 14
1 13 1
1 16 1
1 20

Ј

1

~з Ј
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1-i 125.4
1- 1 184.2
77.
1-1
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1- 1 76. ().
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1-1
54. о
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25. 8
1-1
- 1 65.2
З8. 1
1-1
1- 1 74. 7
64.5
~-~
- 1 З4. 3
1
26. 4
r-1
- 1 З1. 3
15.8
1-1 25.1
17.7
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5.7
1· 1
4.5
.- l
8.0'
- l
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55.5
-1 64.8
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1
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1
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1
3
3
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2
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1
3 1 7
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237
11-12 сеnтембра: Преовлађивало је делимично облачно време с<!!

кишом

13 сеnтембра : Преовлађивало је ведро

више облака на јужној nоловини .

.

14

З октобра: Разведрило се на Приморју н местнмично у унутраш
њости. Доста јака облачност одржава се у источним крајевима. Јутар
ње м11гле било је местимично.

местимично.

у целој земљи са нешто

4 октобр11:

сеnтембра: Облачно са кншом на заnадној nоловини, а ведро са

Јутарњом маглом на источној nоловини. Јак југо на Приморју .

15 сеnтембра: Преовлађнвало је облачно у

целој

је било местимично. Јак југо на Приморју.

5

земљи .

Кише

'Осталим

октобра: Обл<!!чно са кишом н<!! североэаnадном делу. Делимич

9 октобра:

било

на јужној

Де

Претежно

облачно и магловито н<!! северној, "

ведро

половини.

10-12 октобра: Претежно ведро са
13 октобра: Облачно С<!! кишом н<!!

државе и у северннм крајеви

јут<!!рњом маг лом местимично ,

Приморју и у североэ<!ln<!!дним
крајевима. Делимично облачно на осталом делу државе. Јака кошава у
Подунављу, а на Приморју широко.

28 сеnтембра: Преовлађивало је ведро у целој Краљевини.
29

време у целој

лимично облачно и ведро у ост<!!лим nределим<!!.

18-26 с~nтембра: Преовлађивало је ведро н леnо време у целој

27 сеnтембра: Облачно средином
ма. Ведро у осталим nределима.

топло

8 октобра: Облачно С<!! кишом у североэаnадним крајевим<!!.

магле било Је местимично.

Краљевини са )утарњом маглом местимнчно. Нешто више облака

облачно и дост11

било ј'е местимично .

но облачно у осталим пределима.
6 октобр11: Претежно ведро са јут<!!рњом маглом у целој земљи.
7 октобр<!!: Ведро на јужној " делимично облачно Н<!! северној по
ловини. Јутарње м<!!гле било је местимично.

16 сеnтембра : Облачно и кишно време скоро у целој Кр<!!љевини .
17 сеn.тембра : Постеnено разведравање у це~ ој земљи. Јутарње

је у северозаnадним крајевима.

Делимично

земљи. Јутарње магле

сеnтембра: Облачно са кишом у северним крајевима . Ведро у

nределима .

КРЕТАЊЕ

30 сеnтембра: Облачно и кишно време у целој Краљевини. Тем

МЕСТИМА

nература је осетно оnала.

МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА

КРАЉЕВИНЕ

Температура

Време у октобру

Месец ок:обар ове године је био доста nроменљив, што је било

У

ПОЈЕДИНИМ

ЈУГОСЛАВИЈЕ У МЕСЕЦУ ОКТОБРУ

1940

Број дана

СТАНИЦА
(место)

условљено све Ја~ом ~елатношћу циклона на Средоземном мору. Ова
дела_тност ~мала Је НаЈвећег уnлива на заnадне крајеве наше државе ,
г де Је броЈ о·блачних н кишних дана био око или ГЈреко 15 у месецу.

Прва nоловина месеца била је уоnште тоnлија, него друг<!!. Нарочито је
била тоnла nрва декада, када се темnература у nојединим nределима
поnела и

до 30 о.

Цнклонска ~елатност на Средоземном мору у nрвој! nоловини ме

1/
2
3
4
5
6

сеца, nривлачила Је _ваз"::ух у нашу земљу не само из средње, него и из

_источне

Евроnе, КОЈИ

Је

у виду кошаве

долазио у источне

Услед тога источна nоловина наше земље долазећи

често nод

крајеве .

уnлив

сувљег ваздуха са истока имала је већи број делимично облачннх дана,

него заnадна. Преко заnадног дела државе више nута је струјао тоnли
и вла~нн ваздух са Средоземног мора , који је у сусрету са нешто
хладнијим ваздухом са и стока условљавао јаку облачност и кишу у тим
nределима. Јачи изливи нешто хладнијег ваздуха са истока nостеnено су

~отиснулн делатност циклона дубље на Средо• земно море, услед чега
Је ко":~ нас средином месеца настуnило извесно разве,r:;равање, Roje је
nотраЈало

неколико дана.

Појава новог цнклона на Јадранском мору у другој nоловини ме

сеца изазвала је овог nута јачи излив хладног ваздуха,, nореклом nо

ларног, из Средње Евроnе, који је донео собом

осетно

захлађење

у

целу земљу, а нарочито у заnадне и северозаnадне крајеве, где је n<!l-

дe.o н снег местимнчно. Темnература је тада опала испод нуле. Непре
стани долазак хладног ваздуха у наше пределе онемогућио је даЉf1 не
посредни уплив циклона, коiи је био потиснут даље према јlугу.

Кретање временских

nрегледа :

.

1 октобра:

прилика по• даним аиди се из

Облачно са кишом на

прило·женог

Приморју н у северозападннм

краЈевима. Делимично облачно у осталим пределима.
2

октобра: Облачно са киwом скоро у целој земљи . Јак широко

:на Прнморју. Температура је осетно порасла .

2.0 /21 /
1.4/191
3.7/20
2.6 /19
4.0 /21
1.8/18
2. ~1 19
3.9 20
9/ Краљево
4.4 1 1 81
101 Славон. Брод 11.б/28.о l з- 2.520
11 Нови Сад
12.3 /27.5 3/:- 2.6 /181
12/ Ос е к
/11.5 /28.0/ 3/- 0.6 /20
13/ Сента
112.2/27.71 31- 1.8/18/
/12.4 /2"8.1 4/- 1.6/18/
14/ В. Гр адиште
Ј5 Београд
12.9['29.6 4/- 0.1IJ8/
Ј6 / Крагујевац
112.8/29.0/ 4/- 2.2 /18/
Ј 7 / Ј-Iиш
/13.7 /29.91 41- 3.5/18/
10.9 /28.4 4/- 5.6118/
Ј 81 Зајечар
Ј9 К. Митровица 112.9/27.7 4/;-- 3.8120/
201 Пеh
/13.4/27.6/ 4/- 1.5/18/
21 1 Скопље
14.7/28.61 3/:-- 3.8/ 201
221 Дем. Капија
116.4/30.7 3/- 1.0/19
23 / Битољ
13.8/29.3 / 3/- 4.0 /20
5.5 /30/
241 Раб
114.9 /22.01 31
25 Сплит
/17.4/24.7 3/ 8.9/311
26/ Херцегнови
/18.3/28.4 3/ 10.2 /19

~1

•

Љубљана
Загреб
Марибор
Бања Лука
Сарајево
Калиновик
Тузла
Мостар

9.6/22.513/4/9.1 23.6 3/,110.6 25.2 4/11.1 /25.1 3/9.9 /20.3 4/111.8129.4 3/: /16.7 28.0 /23/
/ 12.226.6 1 4~-

110.4126.0

1

41 6 ~
1 1 3/
1 зl1 - 1
61 17 14 з , 8
4/
5 121 15 -1 3 · 2
- 1
61 13/ 131 111 6 3
- 1
6 Ј2 / 15 21 2
- 1
61 11 / 12 - 1 4 1 -~ -1
7 131 16 / - - , 7 - -1
61 JI J2~- r 6 Ј 1~-1
4 151 11 4 r - -1
8/ 11 101 - 3
- 1
7/ 15/ 12 1, 1
- 1
9/ 11 1 81 2 , -~ - - 1
8/ 12 12 2 2 - -1
8/ Щ 10 1r Ј - - /
7/ 11 1 13
4 31 - - 1
6/ 10 9
31, - - -1
6/ 13/ 11 - 1 6 - :- -1
5/ 15 / 8
4 ј, - -1
5/ 17 / 10
1/ - - - 1
6/ 11 / 13
4r- - - 1
.51 10/ 12
2 2 - -1
5 13/ 9/ 3 , 1/ - -1
3/ 14 / 12 / - - - 1 - -1
5/ 6/ 16/ - - 11 21- -1
6/ 12/ 16 / - 4 - -1
3/ 18118

З / 16 16

223.1
137.3
141.8
185.2
160.2
230.4
137.4
380.6
63.2
78.9
79.4
109.0
74.4
60.6
30.4
30.0
28.3
89.8
70.6
187.7
55.4
67.1
60.6
175.1
228.9
259.7

238

239
14

октобра:

.Делнмично

Облачно са нешто кише у северозападним крајевима.

облачно на

Приморју и

на

осталом делу државе

15 октобра: Облачно и магловито на северној , а делимично обла
чио на јужној по·ловини. Кише је било у Словенији.
16 октобра: Облачно са кишом у Словенији, Доњем Приморју

и

на југу. Делимично облачно у осталим пределима.
17-22 октобра: Ведро и доста хладно време у целој земљи Ју
тарње магле било ј 1 е местимично.
23 октобра: Осетан пораст температуре . Наоблачење са кишом
средином државе и на источној
половини.
Делимично облачно у за
падним крајевима.

24-25 октобра: Преовлађивале је облачно у целој земљи . Кише
је било местимично . Доста јак широко на Приморју.
26 октобра: Облачно и кишно време у целој

земљи.

Мањих

ве

дрина било је само на

крајњем југу.
октобра: Претежно облачно време са кишом местичино. Веt.их
ведрина било је само на крајњем ј'угу.
28 октобра: Преовлађивало· је облачно у целој земљи. Киша у
северним крајевима , а снег са кишо·м у Словенији .

27

29 октобра: Облачно са кишом у целој земљи .

Снега је било

у

· Словенији .
30 новембра :

Савремена кnаснфнкацнја
хндро svjetle trake, koje su jako podrhMarcel Laianski.
.метеора . - У вези са написом под tavale.
.горњим насловом, који смо објави Zagreb, (Varsavska ul. 1) .
ли у 2 броју овог
часописа,
изве-

штавамо

трачку

ne~j .

Glavno delo la· Hljre-a jeste njegov.a »Gnomo·njque ou methodes
unliverse"'es pour tracer les cadrans
solajres sur toutes sortes de surfaces «, zatjm jedna rasprava о kupj.
njm presecjma, pored mnogobrojлjh clanaka о ~ашјm
proЫemJjma.

зрна);

Б ·зстамова, са прилогом А. Х . Хрги
ана: Климати геолошких доба и по-

под

~нег);

7. -

ситна

под

8. под 13.
под 14.
под ·15.
под 24.

крупа

(зрнаст

љутина (ледене иглице);
к рупа

-

(јариt.и);

суградица

(циганчиt.и);

град (туча, лед)~
ниска

климатологија

мерање полова. У руском астроном
ском

годишњаку

год. о овом делу написао је Ал. Вл.
Виноградов следеt.и приказ:
Књига
систематско

испитивање

топлотних

време скреt.емо
пажњу
извршити и следеt.е
ис

зрачном
ву

енергијом

примену

10

озго

озго

тематичка

место

место

ме

·jznad

37 р. 22 оздо место prehladene kjse треба prehladenjh kapj
kise ji,j S'ipljenja.
стр . 38 код симбола 25. стрелица
на усправној црти треба да буде на
.rорњем крају место на доњем.

сјајно

на

Сунца,

теорија
наслага

не може

са

истом

тачношt.у

њихо

варијација

проверена

изучав.зњем

нам

и

климе

Савремена

хе ,

али

комплекса

проузрокованих

изучавање

Земље.

је

математич-

читавога

појава

пё1леоклиме

10

Астрономско-гео

детског друштва у Г оркоме за 1940

претставља

меt.ава.

и астро

Хргиан под редакцијом проф. С. Л .

ко

стр.

nj

проф . унив .

номска
теорија варијација климе.
Издање ГОНТИ Москва Лењинград 1939. Превео с немачког А . Х.

стр . 36 р.
треба dima .
стр. 36 р .
треба око.

Nisu bez Jjn,te·resa n'j n,jegovj radovj na podrucju mehanjke. On је
nacjnio jednu napravu koja pokazivase sva prosla ,ј buduca pomracenja , а druga jedna naprava davase relatjvn,e
polozaje
planeta,
u svakom trenutku, njjhove longj.
tude, kao ,ј zvezde koje su u odredenj cas ,jzn,ad honjzonta.

Мнnанковнti,

драду уведени следеt.и називи за
појаве описане:
под 5. сипљење (ситна киша);
под 6. слеђена киша (ледена

.правке:

La Юге је ,jzneo i jednu dosta
zaJnlimljj,yu hiipo·tezu о Suncu, koja
је kasпije mo,rala Ьitj odbacena . Ро
njemu, Sunce је usJjjana tecna masa
u cijoj
unutrasnjo·stj pljvaju
ogromna cvrst.a tel·a. Ova tela katkad 1izlidu na povrs,i.nu Sunca ,ј tako
postaju pege; а kada pege Jjzseznu, mesto na kome se nalazjie postaje svetlije (fakule) . Sto se tice
Sunceve koюne , srna.trao је da је
ona samo refleks Suncev'ih zrakova od neravne povrsine Meseca .
Као sto smo vec reklj , la Нјге је
Ьiо i geometar.
On је sa P'icardom radlio na jspravoj geografske
karte Francuske, а 1683 росео је
sa merenjem severnog dela francuskog merjdjjana.

м.

Метеоролошке опсерваторије у Бео ~ематичка

.морју и у јужним крајевима. Облачно на осталом делу државе.

Philippe de la Hire (1640-1718).

Др.

Београду: руски превод дела Ма-

У исто
.да треба

Vе s t i

поема-

мрежи

Преовлађивало је облачно у целој земљи са кишом
местимично. Снега је било· у Словенији.
31 октобра: Киша на Доњем Приморју. Ведро на Горњем При

Ove god1jпe n.avrsava se t~j·sta
godljn•a otkak.o је roden u Parjzu
PhjHppe de la НЈјге, .astronom, matematjcar ј geometar, clan Akademjje nauka ј profesor na »Gollege
de F.rance«. La НЈј• ге је ЬЈјо v'Гio
vredan ј dobar posmatrac, а istakao se , ј svojjm teoretsi(ijm radoyj.
ma. Као rezultM njegovjh posmatranja objavljene su cuvene
»Tables
astroпomjques«
(prvj
deo
"1687, drugj deo 1702). Od i nteresantnjh njegovjh posmatranja treba pomenuti jednu okultacJjju Saturna 1678 tj okultac·jju Jup1jter•a jduce godjne; posmatrao
је osJjm
toga pomracenje Meseca od 1678,
n1aбint! o kartu Vlasjca, а , 1700 pr.imetio је na unutrasnjo.j stranj Venerinog srpa neravnj,ne, za koje је
smatrao da su plani·ne na ovoj pla

читаоце да су за

службу у станичној

и

и

ма
кли

потврђена

квартарне

епо

омогуt.ити

утврђујемо

да

кли

ме старијих геолошких
епоха ,
јер
јој недостају потребне астрономске
основе: тачност
образаца
небеске
м еханике врло се брзо умањује ка
да их примењујемо на тако
давну
прошлост.

T•k sada primili smo iz Zagreba
sledeci izvestaj о polarnoj svjetlosti
dne 24. marta 1940. godine: - Polarna svjetlost pojavjla se је dne
24. marta 1940. god . posHje 19h
10 m s. ev. vr. na sjeveornoj strani
hor1izonta. zatim se brzo sirila i doprla gotovo do 60° iznad horjzonta. Воја polarne svjetlost,j Ьila је
jsprva crvenkasto-ljublcasta, а kasnjje је sve vjse prelaz,jl'a u jntenzjvno crvenu boju. Nakon najveceg prosjrenja (oko 19h 15m) razd ,ijelbla se polarna svjetlost u dva
dlijela: jedan
d1io na
sjevernoj
strani
ho rj zonta , kojj је
naskoro
nestao (19h 25m), а drugj djo najp nije na sjeverozapadnoj stranj,
prelaze6i kasnije sve vise ka zapadu
obuhvat,jo је Kasiopeju ,ј prostjrao
se do na zapad od Репеја , da
nakon nekog vremena
(19h 35m)
nestane. U ovom djjelu Ьila је Ьо
ја vanredno sjajna сгvепа i zuckasta, а mjestimjcno su se vjdjele

Nova kometa koja se moie posmatrati golim okom.
Nova kometa Paraskevopulos (1941 с) . Direktor Harward opservato ~jj e Н .
Shapley telegrafjse da је Paraskevopulos otk nj o novu kometu 2m
prividne velicine 24 januara u 8h
13,1 m sv. V1Г. Posmatraju је Bobone
i Dartayet sa opse·rvato,J1jj e u Cordobl na polozaju:
AR : 17h 13m 42.75 ј D: - 49° 27' 4"
sa pr,ividnim dnevn1jm kretanjem u
AR: + 26 m 42s u D: + 2 о 57 '.
Kometa је difuzna jzgleda, sa
centralnom kondenzacjjom i repom
ve6im od jednog stepena .
Na osnovu vec ,jzracunatog ргvog parabolicnog sjstema elemenata (paraboljбna putanja) Moller
daje sledecu 1efemenidu za Oh (р опос) svetskog vremena:

240
1941

-

febr.-15
17
19
21
23
25

lako је

1h
1
1
1
1
1

40.8 -1° 39'
44.5 +о
6
47.5 +1 32
49.9 +2 44
51.9 + 3 46
53.7 +4 40
l<iometa p1ro!Ha vec kюz

svoj pe·~jhel ј udalj•a!Va, se od Zeml је , пјеп sjaj пiје mпogo орао
(па oko 4m) te је p1nistupacпa i ,l jub'i•tel,jljma пеЬа, ko-jlj raspolazu maIГ\j!jm i•ПS!ГUmeпtjm•a, S yece·nj Па jUgozapadn.o.m ·delu neba.

m.

Najvalnije asfronomske konslanfe
Astronomska jedinica: 149,5 miliona kш.
Svetlosna godin~: 63282 astr. jedinica = 9,461.10а km. = 0,3068 pars~ka.
Parsek: 3,260 svetlosttih godina = 206265 astr. jedinica.
'
·
Duzina tropske godine: 365,24220 dana.
Ouzina sideriC:ne godine: 365,25636 dana.
Puzina meseca sinodickog: 29 dana 12 casova 44 minuta.
puzina шеsеса sidericnog: 27 dana 7 casova 43 шinuta.
Zvezdani dan је kraCi od srednjeg Suncanog za 3 m 56 s sr. vr.
fJan ima 1440 шinuta ili 86400 sekunada,
Nае-Љ ekliptike za 1940 g, = 23° 26' 50" .
Gravitaciona konstanta == 6,670.10:r" (u С. G. S. sistemu).
Precnik Sunca pravi = 1391106 km = 109 Zemljinih precrlika.
Precnik Sunca prividni srednji = 31' 59".
Precnik Meseca pravi = 3473,2 km.
Precnik Meseca prividni srednji = 31 ' 5''.
Zemljin poluprecnik ekvatorski = 6378,388 km.
Zemljin poluprecnik polarni
{)356,909 km.
Zemljina masa = 5,98.1027 gr.
Sunceva masa = 333434 Zemljlnih masa = 2.10•.• gr.
1 inch (engleski palac) = 2,539954 cm.
1 stopa = 12 palaca.
,
1 milja, engl. ф amer. (Statttte mile) = 1,60935 km.

р.

Knjige i ёasopisi
Das Himmelsjahr. Sonne, Mond und· Sterne im ]ahr 1941. - Mal.i
Vlll format, str. 104 sa mпostvom sl.ika u tekstu. - Franckh 'sche Ve•r•lagshaпdlu•пg, Stuttgart, 1940. R. М. 1, 50.
Umjes~o Hensenting: Ste• r,пbUch,lelin, 1izasla је o·v e god!ilne kod pozпa,te nakla,d.e »Kosmos« sasma no111a kп•j ljzjoa pod gorn.jjm пaslo!Vom, а
pod redakcijom sedmo.nice strucn,jaka . Mo,ramo ·odmah n·a•v est'j, da је
raspored 1ј s.ad·rzaj ovog pu·ta sasm•a d'rugaojlj lj·. p,nj~e svega је naбj,n
prjkazjvanja dogadaja mnogo jednostavnjjj, nego. bl pюsliih god1jna, а
djelom•j,ce .ј mnogo kracj. Као no,v o,st dю.l'aze razпj clancj od ko•j •jh је
svakako пајЬо,lјј onaj о kaleпdar•u 1j1z pera p.rof. Dr. А. Krause-a. lstaknut,j mo•ramo jos i popjs 136 o.bjek.ata, koj•i se mogu prom•atrati bli>noklom, odпo. sno m·anj,jm refrakt•o rom. Na kraju dodat је nacrt za sastav
male zgodne ure·, pomocu koje se moze ,jz polюza.joa zVIjjezda Alfa
ј Beta Ursae Мај. odredljtj ргјЬЬlzпо y,njjelm.e, sto се Ьit!j O>
d i ,jп,teresa samo za prljjatelja a ·~troпomlj ,je. Oprema kпjljzljce је uzorпa, sИke јаsпе
i pregledne. Kпj'izica пiје ~o, lljko паmеnјепа ozЬ!jljпiljem mo,tnj1ocu neba,
vec 111jse najiИr· jm slo-jeVIjma n.arod,a; ra·t ,ј zamr.a<Jj,van.je do,velli su do to·ga, da se u za,race·n!jm drzavama naglo гаiИ1nјю j,nteres za astюnomjju ·ј
za promatraпje пеЬа. Јеdпо Ьi se moglo plisc,jma рг;јgо·VЈо,г;јфј, da njsu
dos~ig'i!j stil •ј majs.torsklj nacliп pnjkazivaпja Heпselii,пga. Veblka mno:Hna
aut.ora kvanj, jed:i,пstvo pnjkazliva,пja i sadrzaja . 1 pored toQ>a mozemo
ovu k•njjfijcu toplo pozdraVIjrj i prepo1rucjtj пa.slim pnjlja<t·eljljma zvjezdaпog пеЬа , јег се jm Ьit'j s1jgur1пjm vod1jf:.em.
Ерре Loreta: ·scalata agli astri. (Ljbro d' astronomrj·a popolare).
Prefazioпe de·l Prof. Ј. Comas Sola-Barcelon•a.-Bolt>gпa 1935. str.
161 ; slljka 30).
U pjesп'jckom zaпosu pjsac паm ovdje u vnlo laga,пom 1 ј z•a ba.v ~om !опu pr'ikazuje_, ka,ko se covjecaпst· vo d1jglo 1jz пешапј.а do spo·zпa
je p r11rode, te otkrl•lo zako·ne пеЬа . Glavпu ulogu jma ovdje Zem·aljslci
(Terrestre = Zemlj1iп S!oa·п.ovпrjk) , k'o1emu је sV:jje•t Ь:јо пајр~јје рuп ta•j ,
па , пerazumljljrvjh ј пepnistupacпih пjegovome umu (simbol: sfiпga). No
doskora poc'jma Zemaljskli da pron,jce tајпе prj·rode, t.e паs ovdje р· ј
~ас postepeno upoznaje sa razn,jm nebes·k,jm tjellesjma. U drugome djJelu vec se Zemaljskj toblko do·vljrnuo znanja, da moze pnjstuplit,j otkrjvaп.ju zako,~lj~ostj, 1 pn~юde nebeskih tjerlesa. Tako паm pisac daje rjnrtere san.tan P ~lkaz .raZV'OJa astroпom:jje sve do danasnjljh da.na, ,ј, to na sas~~ popular·~ ~n 1 SV' ~kome. n~zumlj,jry na<Jjn. Stljl pljsca је jednostavan i
briiJan,tan ; sll1ke, koje po,tjecu takoder od pjsc.a, jesu jed,nostavne 1
namenje,ne poce t njku no vr·l·o ,jnstruk tivпe . Knjrjzficu svrsava Loreta sa
пaumom Zemaljskog, da u brodu za putoV'anja ро svem,jru, ostaVJj
Zemlju 1ј da njegova djeca post.anu s·tanoVJn,joj, neba
dakle Nebeski
(Cвlesti). Pre:dg?vorr o•v ome uspjelome prika,zu пapis;o је po·z natlj nedav_пo premr1~u ~1 as~юnom. Ј. Comas Sola, pr•e dsjedn.ik astronomskog
drus tva Spa~n~olske 1 Amer•11ke. Ovako jednostaVJnli• svakome lahko ra~umljlj~j 1ј jspravп1j pгjkaz astronomjje trrebao blj ј 'nama, te је veljka
steta s~o. se. kod n.as odustalo. od prevodenj-a ov.e lljjepe kn.jШce na
hrvatsk11 Jez'l•k.
Dr. S. Mohorovicic.
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lznecu u kratkjm crtama Ьiografjju Магјnа Getald.jca
(1566-1627), jednoga od najvecjh matematjcara svoga
. vremena. (:jnjm to narocjto stoga, јег је njegovo jme malo
jli gotovo nimalo poznato u povijestj znanosti. UkoJjko је
meni poznato, u najvecim encjkJopedijama ne nalazj se
njegovo jme. Getaldiceva imena nema u »Dictjonnaire des
sciences mathematjques« od Montfeгjer-a, nema ga nj u
»Nuova enciclopedia popolare italjana« - Тогјnо 1860, nj
u engleskoj »Тhе Encyclopedia Britannica« - najnovije izdanje, ра ni u »Mayers Lexicon« - Leipzig-Berlin 1899.
Appendjnj napominje da Montucla govorj о Getaldicu u
svojoj »Storia deile matematiche«, ali sa potpunim nepoznavanjem njegovog zivota i znanstvene vrijednosti; on,
na pгjmer, navodi da је Getaldic umro godine 1609, u doba nekog njegovog poslanstva kod otomans'ke Visoke porte, dok је posve izvesno da је on umro godine 1627.
Od domacih pisaca vise njih govore о GetaJdjcu. Tu је
na prvom mestu Cerva u svome dobro poznatom »Viri illustres«. То је rukopis : original napisan rukom samoga Cerve
nalazi se u dominikanskoj ЬiЫioteci u Dubrovniku, а dobar .
prepis istog nalazi se u ЬiЫioteci Male brace u Dubrovniku . Poslije Cerve јГТ)аmо Appendinija koji је о Getaldicu
pisao u svojoj »Notjzie storico-critiche della RepuЬijca Ragusea« - Ragusa 1803. Sebastijan Slade pominje lapidarno Getaldica u »Fasti letterari Ragusjnj« - Venetiis 1767. U
stampariji Frana Martekinjja, godine 1841, izjsla је »Galleria dei Ragusei illustri« u kojoj se nalazi Getaldiceva Ьiо·
grafija koju је napisao G. Barbleri. Ove Ьiografije cine temelj svjm ostalim, kasnjje napisanim blografijama .
Getaldjc se rodio 1566, u doba kada se osjetila teznja
prema eksperjmentalnjm ј egzaktnjm znanostima ј zagreja-
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nost za proucavanje knjige prirode koja је napisana troku·
tima i brojevima: '»Naturae liЬrum tгiangulis et numeгis
esse scгiptum«. U svome rodnom mestu Getaldjc је jmao
temeljjtu humanist.jcku naobгazbu, јег је humanjzam na osoЬitj nacjn blo gajen u Dubrovnjku. То se vjdj jz njegovjh
djela, pjsanih kгasnim i Ьiгanim jezikom. Eukljdovi elementj pobudjJj su u Getaldjcu jaku volju za matematjku, koju
on Ьijase osoblto zavoleo vec u prvo doba svojjh studija .
U to doba algebгa ј geometгjja Ьile su posmatгane kao
dvjje odvojene znancstj. Fг. Viete ј N. Taгtaglia pokusali
su da udгuze algebгu ј geometrjju samo u nekjm pojedjnjm
slucajevjma, alj nam njsu dalj opstu metodu. Benaventura
Cavaljeгi Ьiо је jzгavnao put kojjm su kasnjje jsli Newton
i Lejbnjtz te otkгjlj »calculum djffeгentjale«. Ovj radovj Ьi·
1i su dobro poznatj Getaldjcu ј pobudjJj su u njemu jaku
volju da sve svoje sile posvetj duЫjem pгoucavanju tjh
pjtanja . On је Ьiо zeljan nauke, alj u njegovom Dubrovnjku
njje Ьilo njkoga koji Ьi mogao ргоsјгјtј njegovo matematjtko znanje, te stoga on poduzjma putovanja, kao nekada
Platon, da Ьi nasao nekog od koga Ьi mogao nesto naucjtj. On је u tu svгhu proputovao goгnju i donju Nemacku,
Belgjju, Englesku, Fгancusku ј ltaliju. Vec kao mladjc ode
ргvо u Rjm, da nastavj ј usavгsi svoje nauke matematike.
Tu mu је Ьiо ргоfеsог М. Cojgnet, kojj је Ьiо jzdao »Tгatta
to sulla navj.gazjone«. U Rjmu је ste'kao pгjjateljstvo Clavja, cuvenog matematika, Teodozija Rubea, kaгdjnala QJj.
vanja. Vec u Rjmu Getaldic jzdade svoje prvo djelo, а to
.је: »Aг.chjmedes pгcmotus seu de vaгjjs согрогum geneгj
bus gгavjtate et magnjtudjne compaгatjs«; Romae ap.u d
Aloysium Zanettum 1603. Ovo је djelo posveceno kaгdina
lu Qljvaniu. Dгugo је djelo: »Nonnullae pгoposjtjones de
РагаЬсlа nunc pгjmum jnventae et jn lucem edjtae«; Romae apud Aloysjum Zanettum 1603. Ovo је djelo posvecono Clavju. U pгedgovoгu djela »Aгchjmedes pгomotus« Ge taldjc kaze da ga је stampao ро nagovoгu svoga ucjtelja
Cojgnet-a, »kome - velj Getaldjc - mnogo dugujem, јег
moгam pгjznatj da sam od njega mnogo naucjo (cui ego
pluгjmum dеЬеге fateoг, аЬ ео enjm pгima elementa
ћаЬuј)«.
·
Getaldjc potom ostavj Rjm ј ode ·u Рагјz da tгazj glaso vjtog matematjka Fг. Vjete-a . Vjete је ucjnjo da uskгsne
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matematjka Apolonjusa jz Регgа u svome d~elu »A~~\Io
:njus Gallus«. Toga istoga posla latio se Ьiо .• Getald1c, t~
је izdao djelo нApollonius гedivivus seu -~est1tuta Apollon1~
Pergaej inclinationum geometгia«; Venet11s 1_607: lnteresan
tno је kod ovoga djela to, sto se Ьilo izgub1l~ sest Apolo·
niusovih гijesenih proЫema, а Getaldic је svojo~. matema·
tickom intuicijom iznasao rijesenje i time zasl.uziO da. se
pгozove нApollonius lllyгicUS«. On је о tome IZdao djel~
»Supplementum Apollonii Galli, seu exsu~citata Apollo_~ 11
·Peгgaei, tactionum Geometriae рагs гel1qua«; Venetll.s,
apud Vincentiuin Fioгanum, 1607. U njemu о~ ј~ ~o~un10
дpol.oniusa Gala sa sest гjjesenjh ргоЫеmа ~~о •.~ је Jspu·
stjo Vjete, jer su se Ьilj jzgubllj. Sam Getald1c ~1se u svo·
те pгedgovoгu: нNon igjtur suscitavjt Apollon~us Gal~u.s
unjversam Apollonii Pergaei tactjonum geo~etг1~m, om1s1t
enjm sex ргоЫеmаtа ad jJiam geometгjan peгt•.nentla, sed ~а
·suplevjmus et sic Apollonius Gallus, n~n s1n~ _A~ollonJo
lllyгico, дpollonium Pergaeum, qui ext1nctus. IПj.UГia tem·
-poгum vel а barbaгis oppгesssus jacebat, exc1t~b1t«. . .
Zadnje delc koje је Getaldic dao stampa.tl dok је j.~s
Ьiо ziv jeste »Vaгiorum proЬiematum collect10«; Venet11s,
apud Vincentium Floгanum, 1607. Ovo. djelo pos~~tio је
svome intimnom pгijatelju Maгinu GoZI. Tu Getald1c napo·
minje putovanja koja su Ьili poduzeli ро cjtavoj Evrop.i u
naucne svгhe : нSupeгioгem - pise Getaldic - German1am
omnem peгcurrimus, infeгioгem totam. Belgium lu~tгavimus;
"Ducs annos consedjmus in Bгitania; Galliam demde peragnovimus et ltaliam univeгsam; quos inteг gentes quot
·ego doctores nactus sum (nactus a~tem _su~ pluгe:~«.
.
Kada је ,Getaldjcu Ьilo 58 god1na Ью је dovгsю svoj~
glavno djelo »De гesolutione et compositione mathematJ·
са«. Djelo је bllo dovгseno, ali ga Getaldic nije dao stam:
patj, јег ga је snasla smгt . On umгe i svoje djelo_ ost~v•
svojim kceгima. То је djelo vec Ьilo poznato njegov•m
pr'ijateljima, naгocito lgnaciju Tudjsi, koji . se zau~me da
ono bude stampano sto је i ucinjeno U R1mu g~dJПe 1_630.
Posveceno је kardinalu Baгbaгini - posvetu је . nap1~~o
sam Tudisi u ime dviju Getaldicevih kceгi Ane 1 Маг1је .
Ovo djelo izislo је na javnost ,sest godina prij~ .. neg~ је
slavnj Descaгtes ucjnjo 1 eljkj koгak u geometГJjl an~l1z~m
'krjvulje, koja ga је d~ela do spoznaje svojstva kгJvUIJa.
v
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Sada је sveopce mi~ljenje da је Descartes blo prvj koji jeprjmjjenio analizu krivuljama i da је prvi po'kazao njihova
svojstva, ali misljm da је u ovom pjtanju ucinjo prvi korak
Getaldic konstrukcjjom jednacbl prvoga ј drugoga stupnja. V. Ricatti ovako pise: »Нае.с pars nondum absoluta ас
penitus evoluta est nisi а Marino Getaldi Ragusino in opere posthumo jnscripto« »De compositione et resolutione
mathematjca« edjto Romae 1630. ln ео sjquidem dilucide
methodus ediscitur quo aequatione primi et secundi gradus, postquam resolutae fuerint, ad geome·t ricam constructionem duci possunt, earumque radices reales determinavi«
(lnst. analyt., р. Vlll}.
Osim navedenih djela kaze se da је Getaldic Ьiо napisao jos druga dva djela, а to su: »De speculo ustorio« i
»De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et de iride«.
Medutim ova djela nijesu doprla do nas.
Posto је Getaldicevo djelo »De resolutione et compositione mathematica« izislo na svijetlo sest godina prijenego је Descartes iznenadio svijet svojom gecmetrijom,
Ьilo Ьi od velikoga jnteresa pitanje da lj је Descartes-u Ьi
lo poznato ,Getaldjcevo djelo »De resolutione ... « i da li је
Getaldic uticao na Descartes-a, tako da Ьi se on mogao·
nazivati pretecom velikog francuskog matematika. Da li su
ova dva duboka mislioca samostalno mislili ј neovisno jedan od drugoga? Ova pitanja od velikog su interesa i zasluzuju da se rijese.
Getaldjc је radjo u Dubrovniku, Ыо је ozenjen i imao
trj kcen. Mnogo godina Ьiо је izvan Dubrovnika na putovanjima u znanstvene svrhe. lmao је veliki Ьгој prijatelja
medu ucenjacima toga vremena, koji su ga duboko stovali
i cijenili. Neki misle da ga је рара Grgur Xlll konsultovao
u pitanju reforme kalendara, ali to misljenje ne moze odgovarati istini. Reforma julijanskog kalendara izvrsena је
godine 1582, а Getaldic se rodio 1566. Tada mu је- dakle Ьi
lo 16 godina, te nije vjerovatno da је Grgur Xlll konsultovao mladica komu је tek Ьilo 16 godjna i njega ubrojio u
komisiju za reformu kalendara.
U Dubrovniku, sa istocne strane na Plocama imade kod
mora jedna spilja koju narod zove »Betina«. Kod te spilje
. Getaldic је imao svoj dvorac. Tu· se on bavjo pokusima katoptrike, tj. sablranjem zraka svijetla konkavnim zrcalima .

Pripovijeda se u narodu da је Getaldic ~voji_m ko~ka~nim
zrcalima blo prouzrokovao pozar na nek1m r1barsk_1m camcima, koji su Ьili dosli Ыizu te spilje. Т~.ј~ takvo .~~lo uplasilo ribare, da se nijesu usudivali priЫiz1t1 ~е sp1l~1. Getaldic је stoga Ыо prozvan carobnjakom i dob10 nad1mak Мав t
D-r Urban Talija, profesor
·r1n е е.
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њеrове смрти

-Свршетак-

Нешто пре Лауеова открића поставио је Rutherford једну
-теорију атомског језгра. Ок је сматрао да је целокупна маса

а тома сконцентриса,на у његовом аи.ћушном језгру; језгро
сваког елемента саста.вiъено је од језгара водоникових атома,
која су наелектрисана позитивнq; око овог језгра као центра

кружи онолико електрона. колико је' потребно да ё:ТОМ

као

челина буде електрично неутралан. До ове теорије Rutherford
је био Дошао на основу резултата

добивених

проуча.вањем

пролаза алфа-зракова кроз материју. Пропуштајући алфа-че

стице кроз гасове и посматрајући сцинтилацију (светлуцање)
коју оне изазивају на једном флуоресцентном заклону, мерио

је њихово расипање на молекулима. га. са. Из релативно· г бро
јёl сцинт1и·лачија (светлуцања) и одговарајућег угла скретања
извео је позитивни набој атомског језгра.

Године 1911, у сарадњи са својим ученицима Гајгером
(Geiger) и Марзденом (Marsden), успео је да одреди вели
чину по·зитивног електричног

оптерећења у атому

злата

и

неких других. елемената; нашао је да је оно приближно јед
како половини атомске тежи не одговарајућег елемента. Уко
лико је већа атомска тежина једног елемента, утолико је веће
и електрично оптерећење његовог језгра .
И Rutherford је постав1ио пророчку хипотезу . "Електрич

·но сптерећење језгра неко· г елемента сразмерно је његовој
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атомској тежини". Да ли ће ов

експеримента? Т

у ченика. и

.

.
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.ь

.

о твр'Јење издржати критику

. о Је био проблем д. остојан његовог Нај'бољег
Ма.зли ·

Он је одбацио Барклову

мето•ду,

а постепено је

усавршио

Је псзват на саветовање. Rutherford ·е а о
.
Ј р ·д
· а
озлиЈем Ј·е дуго
дискутовао о том nроблему
ћ
·

ову нову методу снимања сnектара Х-зракова.

нели одлуку.

би се ова метод а могла применити. У таблици Мендељејева

поступао ксо и његов учитељ Thomson С . М

.

и ве

ЉУЈС Једино услед наглог

експеримент

пре растанка они су до

З~ало се да постоје две врсте

катодних

nродорну моћ ов•~v зр
~•..,

ли су му и Нобе

,

акова

одредити

елемеНf!Та на које

елемената који

нису

ментом, алуминldумом.

Да би рад био

начинио је себи веома

практичну

што

експедит•ивнији

справицу:

причвршћени су

на

били

покретном

листићи, од

малих механ!Изма што их је сам изумео. Експеримент на сва

.
ви радови дане.
.
годину. Мозлијев за-

толико упијало Х-зраке да је Мозли морао проучити како· да

жити

њихову апсорпциј'у

1917

О

ком

спектре добивене о~а::о;их е~емена·та међусобно уnореди·

атомских језгара.

тај

·дредио Је таласну дужину lf
· t,
аЈу и ·их кроз танак лист

лову награду за

у

одлучи да

разних елемената, тако да је сваки, по иЗбору, могао послу

пропушт

датак био је да к

nокуша

понови на што већем броју

носа•чу у Круксовој цеви

Т у атомску појаву открио .е
.
f1ондонског универзитета и ;
ранiИЈе. Карл Баркла., ученик

алуминиума и мерећи

МозлИ

били подесни за тај ексnеримент, Почео је са тринаестим еле-:

зракова;

Круксове цеви и она зависи од ме-

тала ове антикатоде.

аnаратуру,

налазило се пре алуминиума двана.ест

Х-зракова. Једна· се nојав

за.устсвљања

другу емитује антикатода•

Пошто је усаврш :·ю

оnтерећење

антикатода.

Моз. ли

кораку поставља тешке

је·

ка.о

дете

уживао

у

изради

проблеме: понекад би стакло

у Круксовој цеви начини "прозор" који би б,ио· довољно· танак

Х зракова, а на основу тога. да

електри.чно

као

да пропусти Х-зраке. То није

.

одговарајућих

била лака.

ст-вар.

На-чинио• је

отвор и nокрио га веома танком мембраном од говеђег де

белог црева.. Али услед малог nритиска у самој цеви, ова би
мембрана. сваког часа nрсла. Поновно намештан.е мембране

у nочетку је Мо- зли био веом

тешкоћом

овога зад

О

.а.тка.

и исисавање ваздуха било је досадна и. деликатна операција>.

. а ~мnресиониран огромном

Но, Мозли је имао стрпљење својих

томе Је

жаром се nредао раду З
говорио и мајци. Са
.._
·
· адржавао се у лабо
.
ноnи. Ако је гениЈ·е
раторији и nреко
, као што мисли Ка
.
•
радна сnособно·ст онда . М
рлаЈл, неограничена.
'
Је
озли свакако б
·
ва сnособност да неnрес
ио гениЈе. "Њего.
тано ради била Ј.
"
Је радије ноћу него по
Ч
е ва.нредна . Радио·
·
дану.
есто се деша
КОЈИ су рано - долаз,и. ли у лаб
.
вало да су они
је одлазио nошто ј'е у
ћ . ораторију сретали Мозлија којЈ<t
сnаса

Мозли је био диван
занссом не ми·слећ

ност бесу

.

1

и на награду

га рада из љубави nрема

науци.

,

већ

етал

у зан сноп ових зр '

он

Радио је тако

·

рсди са религиозним

nрешао је одмах на nроучавање

избегла

штетна

једва

шест

алуминиума

резултата

својих

месеци

до·

злата;

мерења.

Утврдио је да сваки елемент емитује Х-зраке разних таласних
дужина., а ови су зраци утолико краћи и продорниј·и уко·лико

је елемент тежи. Добивени резултат унео је у графикон: на
апцисној оси налазе се атомски бројеви елемената, тј. броје

ВIИ који означавају њихово место у таблици Менр.ељејева; на

рактеристичне Х-зра-

да на кристал на но-и затим снимао одби'
Је не . зра~е,

интензивно да је за

исnита.о Х-сnектре 36 елемената од

nа·дао Је с

акова nадао би он

сачу сnектроскоnа. Мозли б

се

његовој вештини и истрајности.

"'
само на радост стално-

и зрачио ка

би

но са кристалом и спектроскопом затворити у суд из кога је

нап електрона које је
ли негативни nол Чи
б
начин бис- "на.дражен"
б
. ' м и метал на· овај
ке.

да

био -исисан ваздух. И ова тешкоћа савладана је захваљујући

Мозли је на, антикат'оду К
ну nлочицу. На оваЈ· м
руксо~е цеви nричврстио· метал-емитовала катода и

проблем:

апсорпција Х-зра.кова требало је фото·графски апарат зајед

мње наследио је од оца.

nример човека. ка ·и

истрајао је и

нило да је најтежи део експеримента већ готов, приметио је
да се појавио други

но НОЈ сама. t.и радио б
б
.
ез nрекида пет-

наест часова. Ову

предака;

мирно сваки час поново намештао мембрану. Када му се учи

ординатној

l

корена

о~и

налазе се реципрочне вредности квадратних

таласних дужина

карактеристичних

Х-зракова

1<аје

емитује с-дговарајући елемент. Сваке две такве одговарајуt;е
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вредност и одр еђивале су на графикону по једну тачку, .з. све
те :ачке лежале су на једној
СНОЈ

правој,

нагнутој

према апсц:-r 

ОС!-!.

Мозли

се

врати

у

Оксфорд.

Професор Таунсенд стаsи

~у ту на располо жење Једно о-дељење лабораторије у кол. 1 е

Је мо.гао р~дити у миру и по сопственом нахођењу. Преду
жио Је СВОЈа

истраживање . . Шта

су

знач1-1ли

они

подаци у

графикону?
Он је прислушкивао једва чујно шапутање приf:>оде која

се припр~мала да "!'У открије једну од својих тајни. Онај гла<:

~с:путао Је Мо·ЗЛИЈУ веома чудне ствари• : "постоји у атому
~една основна колич~-tна која се подједнако повећава када од
Једног елемента прелазимо на идуЋи. Ова количина не може

бити друго до електрични товар позитивног језгра атома.' '
Мозпи је своје резултате објавио

1912,

двадесет шест година: открио је закон

ка. да му је било

ат·омс!<ИХ

бројева и

саставио таб~ицу елемената која је имала. још основнију ва
жност од таблице руског претече.

Пружи о је људима т ачну

топографску карту света елемената, карту зl1CI-iOB<~HY на а; ом

с ким бројевима а не на атомским тежинама. \-'оллантич н а та

блица Мендељејева послужила· је науци читавих педесет годи
на, а ево где се из ума младог истраживача рађа нова, веро

ватно трајнија, конструкција.
У Мозлијево-ј таблици прв1и· елемент је водоник са аrом

ским бројем

1,

а последњи ураниум са атомским бројем 92.

Овим су први пут одређене границе броју разних јединки од
којих је саграђена

васиона. Мозли је тврдио:

нема. други(

елемената сем ових деведесет два. Ова' тврдња била је доста
~еочекивана; није се још заборавило· да је прошла генераци
Ј а била предложила око седамдесет разних елемената t<Оји

би морали заузети оних шеснаест

празних места у

та б лици

Мендељејева. Мозлијеви радови показали су, међутим, да су
ови "откривени" елементи

нереални, те је коначно ућуткао

ове брзоплете пронала.заче елемената. Неки Јапанац по име

ну Огава објавио је откриће "нипонија.", елемент· а који би у
таблици

Мендељејева

морао

заузети

место

екамангана.

Ramsay је посумњао у његово постојање и не знајући за. Мо
злијеву таблицу. Као нелостојеЋи избрисани су коначно и, еле

менти корониум, небулнум и аст..ериум, "пронађени" у звез
даним спектрима, а у таблици Мендељејева произвољно ра -

<:поређени између водоника и литиума. У Мозлијевој таблицч
н и-је било мест'а за ове хипотетмчне елементе.

Нова таблица елемен6та унела је бољу складност У њk-

хову класификацију, омо r,ућила је да се одреди
тачно
место
.
.

многим елементима које таблица МендељеЈева НИЈе могла

да

1

класификује. Мозли је, на пример, утврдио да је атом ::ю
број калциума 19, а атомски број аргона 18, иако су званичне

вредности атомских тежина ишле обрнутим редом. Одр<::ђи

вањем одговарајућих атомских бројева поправљена су места ·
кобалта 1 и никла, те јода· и телуриума. Из љубави према хар

монији раније су занемариване противречносУИ у таблици
Мендељејева. Атомски бројеви ишли су, међутим, много дуб

ље у суштину стоари. У новој таблици није ни касније утв ')ђена никаква nротивречност.

Чим је вест о овом открићу стигла у Париз, професор

Ирбен (Urbain} са Сорбс- не појурио је У Оксфорд д:~ п о ::ети

Мозлија . Ирбен, веј ар, му ::м чар и вел :1 ки ауторитет на подруч

ју ретких земаља, на.лазио се у недоумици због великог бро

ја разних елемената које је био издвојио из неких скандинозв
ских руда, из песка Северне Каролине и из уралских rрани

та. у таблици Мендељејева налазилrи су се они између бари
умu и танталиума, а по својим

особинама

били су толика

слични једни другима да је њихово раздвајање било ванред

но тешко. Ови елементи носе заједнички назив: ретке земље.
-и Мендељејев је имао с њима посла када је састављао

своју ,·аблицу; тада је изјавио да је одређива~е њиховог п"'о

ложаја у периодично·м систему елемената наЈтежи пробл._м
који још мора решити. Н о у томе није успео.

Нико није био нашао начина да унесе више светлости _У

питање класификациј е ове тај а нств ене групе елемената, ЧИЈИ
су називи: лантаниум, цериум, празеодимиум, неодимиум, са
мариум, еуропиум, гадолиниум, терб иу м, диспрозиум, хол
миум, ербиум, тулиум, итерб :~ум и лутец•и у м.

!{руке је положај хемича ра окарактери сао ов и м песим и
стичким речима: "Ретке земље запањују нас У истражива.њи

ма разочаравају у очеt<ивањима; оне су мора нашег сна.
'

.

·

Простиру се пред на- ма као непознато море које нас

вара

nотсмевајући се и шапуЋуЋи нам о чудним откровењима .и

.непознатим могуЋностима". Но у Мо-злијевој табтщи било· Је
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мес:а за. све ове елементе: заузел'-1 су сва места о
броЈа 57 до редног броја 71 Њ
д редног

трима о

"=

.

•

еговим радовима на Х-спек-

.

дре'Јен Је Једном за увек положај и могуt.и б .
ких земаља; а веt. то је значило
.
РОЈ рет-·
знача.Јан напредак.

"

Мозли је у ста
ватно зато n
њу. да о•дреди ма· се ретких земаља веро, омислио Је Ирбен што
дама анализе Ирбе .
,
располаже новим мето.
н Је нашем научнику
.

која је садржавала о-дређен број
пружио Једну руду
у одређеним сразмерама. 1{
ретки~ земаља, помешан их

налазе 1" М

. " а жите КОЈИ се елементи

овде

свој таЈа.нст:::: с:р~~::~ д~:в::::·~аоб Поред себе имао· је

спектроскоnу из

Је

рз и вешт покрет на

~~б=::· .::~:~!'ф~~~::о :ес~::и~аат х::::ј:с;~х о;:;к:в~:м:~
Ј

ранцуски научник провео више месеци
раду. у руди су се нала·зили ербиум тулиум и
б
.
у
тециум ч ·
'
• тер иум и лу, ИЈИ су_ ато-мски бројеви 68, 69, 70 l!i 71. И б
.
запањен. Поставио је генијалном м
.._
р ен Је био

" м ожете

ли ми

ди?" И б
.
.
Р ен Је
ово питање.

Ирбен б

..

.

pet.

лад.иnу

Али он је и

м озлиЈем.

У таблицИ М

зна.тих елем

питање·

·
и тежински однос ових елемената у ру-

очекивао да. М

и ЈСШ В 1Ј.1ше

друго

озли

._
неnе

мо-Ћи одговорити нз

,

овог пута био на

зачу"=ен

'Ј

и

врати се у

висини задатка.
Париз

усхићен·

·

"

·
б
ендељеЈева ило је места још за шест непо--

од ових елемената ни·

85

И

87

д

а n

тешко да их

·

nронађемо,;
.

други научници nо-

Боровој лабораторији ~ Koen:::~г:нyCoste- r, кој· и су радили, у
мента циркониума.

маз

спектралне

анали- 

Доса.да су остала неоткривена три елемента са атомским

бројевима

земљама.

Елемент

61, 85 и 87. Елемент 61 припада ретким
85, радиоактивни елемент из породице

халогена,

мора бити чврстог агрегатног стања и има.ти тачку топљења
калс;ја. Елемент

87

мора бити сличан

има.т1о1 атомску тежину од око

аЈiкалним

металима и ·

224.

"
Прил,иrком с-бјављивања своје периодичне
мената, Мендељејев је отворено

таблице

изјавио· : "Ова

еле- ·

таблица са

стё.вљена је независно од ма. Ј<акве теорије о природи елеме

ната. Нарочито истичем да она није настала полазећи од идеје
о јединству материје и нема ника.кву историску везу са: П::>·-
знатом класичном фикс-идејом." Тим речима Менделејев

је

хтео указати на стару И' деју о јединству ма·терије. Платон је
рекао: "Материја је јединствена". Ову ми· сао о некој прама-·
терији спорадично су заступали касније још многи философи

и надринаучници. Монисти, људи који су били сасвим далеко
од лабораторија, говорили су о јединствености ма. терије и о
еволуцији елемената 1И1з неке тајанствене етеричне супстанце,

али на њих нико није обратио нарочиту пажњу.

Г о ди не

1815

у "Философским аналима" изишао је научни

, открили су хафниум с
. .
.
• а
' и то У ЈедноЈ руди њему сличног еле

Године 1925 Noddack и lda Tac'ke

б"

о Јавили

уриума и рениума, са атомским броЈ"ем 43

класичних времена, истоветан са атомом водоника. Сам аутор·
одредио је био атомску тежину неколико елемената и нашао
ка.. Ономе који· би му примећивао да постоје многи елемен

римењуЈу његов духови. ти nоступак у року
.
десет година професо Н
·
од Једва

атомским бројем 72

методе

је да су то цел~-t бројеви, умношци атомске тежмне водон~-t-

четири од ових шест места.

во nророчанство испунЈ.1.ло се чим су и

чели

применом

·

Је откривен. Али nосле тога брзо су

Је nрорекао: "НеЂе бити

откривени

е НИЈедан

.

Радеt.и на откриt. х
Мо·зли .
у -спектара тих непозна.тих елемената

О

су

зе Х-зракова.

рад у ко,ме је аутор предлагао тезу да је протилон, познат из

. ената са редни·м бројевима 43 61 72 75
о д м О~ЛИЈеве
СМ
б'
'
'
'
'
рт·и до о Јављивања његове таблиц

попуњена

елементи

ти чија атомска тежина: знатно отступа од целог броја, он би·
одговорио

су

званичне

вредности

а.томских

методе

теж-ина

хемиске

нетач-

анализе

nоказати да су и те атомске тежине цели бројеви.
Много би примедаба и саопштења изишло о овом раду Д<t

је његов аr утор био Берзелиус. Међутим рад је оста.о незапа
жен, јер му је аутор био млади енглески лекар Виљем Праут.
Нико није узео озбиљно његову теорију да су сви елементи
Ci'IMO

облици разних "кондензација" водоника; непозна11их по

процесу и

су

да

не и да Ће будуt.е, још непо-знате

начину.

Разне

чињенице

прикупљене

методам<t

откриt.е-

хемиске анализе говориле су против Праута. И он сам веомсt

?5;

је мал'о учинио за тачније одређивање атомске теж· ине еле-

односно
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је да би присуство децималних јединица било п~след.ица гре

мената; користио се у првом реду туђим резултатима, наро

шака у мерењу. Колико би моћно било оружЈ~ коЈе би се

његовом теори

исковало ако би се јасном научном аргументацИЈОМ отклони

!ом. Али Праутова теорија дејствовала је извесно време као

ла ова (привидна) несугласица између опита и Прау~ове .тео··

кваса.ц. Берзелиус, а

·
стоЈИ
рије! Озбиљне сумње, •или наде, да• то оружЈе по

чито резултатима

који су се

подударали са

касније и белгиски хемичар Стас, пре

поЈави-

дузели су одређивање а· томских тежина са што већом тачно

ле су се. већ рани•је. Говорећи у Бирмингему на скупу Бри-

шћу. Но, одређивање атомски·х теЖiи,на са тачношћу четврте

'е изрекао ову оригиналтансl<ог друштва 1886 године 1{ руке Ј
.

децимале

коначно· је и непобитно

доказало да

вредности

атомских тежина у већини случајева отступају од целих бро
јева. "Дошао сам до чврстог убеђења,

Праутов

закон

сушта

илузија,

чиста

рекао је Стас, да. је

спекулација у

потпуној

опреци са опитом". Хемича.ри се на то ускоро умирише и ба

чише у заборав Праута> и његов "про·ТИЛ • Праут се вратио
11

својој лекарској пракси• у Лондону. Неколи·ко годи1на касније

ну и смелу мисао: "_Ја мислим да када кажемо да· Је а.томска
тежина калциума 40, ми уствари само тврдимо да претежан

број калциумових атома има стварну атомску тежину

40, ал~
39 или 41, а мањи броЈ
11
42
То Ј·е била смела
оних са атомским тежина·ма З 8 или
итд .
.
наЈ·еминентниЈеГ научника
.

има понеки ·и са атомском тежином
претпоставка. , али долазила Је од

Е нглеске и морала је да се узме у о

бзир

Је ли збиља

б

ило

важност хлорне киселине у стомачном соку; али затим он би

.
·
г истог елемогућно да је Далтон погрешио и да атоми Једно
.
жИни
иако су исти по
мента нису међусобно Једнаки по те
,

заборављен -

особинама? Је ли могућно да они

поново је покушао да стекне славу

објављујући

откриће и

за цело једно столеће.

•
Сензационалан Мозлијев рад о а.томским бројевима вра·
ти одједном на дневни ред Праутову теорију. Могуће је, на

крају крајева> -

помислило се -

да идеја о јединству мате

рије не буде тако чудна. Није ли можда· већ Thomson .указао

р

.ато·ме

водоника

са

позитивним

елемената

електричним

са.држе

товаром.

Велики број чињеница прикупљених за · последњих петна.
ест година, наводио је на помисао да између

појединих

еле

мената постоји ужа сродност. А сада је Мозли такорећи ушао
у језгро атома и потврд ио Rutherford-oвy хипотезу о броју
протона (ипи позитивно

наелектрисаних

унутрашњости

атома.

појединих

атома водоника) у

Услед тих

нових

чињеница

·е ви што су их хемича-

роЈ

.

и већ сто година сматрали непроменљивим атомским тежи

.
е релативне тежине
нама елемената претстављаЈу само средњ
.
о·
Елемент Је тело код
. .
ра.зличитих атома? ЛавоазИЈе Је река . "
11
З

кога никаква про·мена не изазива смањивање тежине.
је и Лавоазије био у заблуди?

на то да је електрон заједнички свима елемент,и·ма? А Ruther-

ford је дао непобитне доказе да језгра

б

Проучаве.ње ретких

земаља

довело

(SchUtzenberger) до закључка да тре

р азличити.х

је Шиценбергера

.

ба допустити постоЈање

атома· једног истог елемента. Открићем радиума
.

.

и радиоа. ктивних поЈава Јавиле су
це

ар

се нове сумње и недоуми

.

Успело је и изоловање ЈОниума,

елемента сличног тори-

.
хемиским особинама и скоро исте атомске тежине.
уму по
.
. и мезотори,ум 1, елемент
Го ину дана

касНИЈе

изо·лован Је

сл:чан .радиуму а ипа.к ра. зличит по атомској тежинИ'. n:c::~

чинила се да је Праутова хипотеза сада прихватљивија. Експе- ·

трање еманације и низа радиоактивних елемена.та ~ао ~огућ-

римент је недвосмислено говорио у прило•г постојања вода

тврђиваше Круксову nретп

ника у атомским језгрима. Но да би се Праутово· мишљење

но да су И:?-мерене

дефинитивно усвојило

цама само сред

потребно је

б~И, ло да

'једна велика препрека. Ако су атоми

се савлада још

појединих

елемената

производ кондензац1-1је или умношци водониковог атома, сва

ки би елемент морао имати

атомску тежину једнаку целом

броју пошто се атомска тежина во·доника узима као једини
ча. Али како би се онда про·тумачиле атомске тежине хлора,
која и·зноси 35,46, или

олова, која

1износи 207,2?

Искључено

оставку ·

.

.

дакле сасвим Је

атомске тежине са А

.

ецималним једини-

них атомских тежина које
р
(Ramsay) је рекао
броЈевима. емзи
. . атомска тежина

ње вредности ствар

су претстављене це

лим

.

да. постојање тс-лико· г б~оја елемената чи~ ~: последица слу

тако блиска целим броЈеви· ма не може и
.
. милиар
чаЈ· а. Постоји вероватноћа од само 1 према ЈеДНОЈ
,,
•
н

ди да је то последица случаЈа·

•

.
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Око 1910 године многи од најоштроумнијих и озбиљних
научника били су Круксова мишљења.

<Одговор на нескладности

Праутове

смртоносни удар за ЈОШ једну

•

хипотезе? Је ли то био

догму

хемије? И

свет је по

ново окренуо погледе на Кевендишеву лабора.торију, очеку

Годину дана пре објаве Светског рата, на конгресу Бри

јући од ње коначан суд о тим питањима. Приближно у то вре

· танског друштва · прочита но је саопштење о хомогености нео

ме Thomson је са својим учениЦ1>1Ма проучавао анализу еле

на. С~мњало се у постојаност његове атомске тежине. у ди

мената помоћу "позитивних зракова". Тим питањем бавио се

ск~СИЈИ о томе питању узео је реч и Сади (Soddy), који се у

·и његов ученик F. W. Aston. Овај је био

ТОЈ битци налазио на претстра.жи. Он је био открио два типёl

оног истог дана када је Мозли био примљен код Rutherford-a

радиоактивних елемената са истим физичким и хемиским осо

у Манчестру. Астон , потомак оног Њутновог савременика с а

бинама., али различитим

атомским

тежинама.

Потстакнут

~езултатима истраживањаАмериканца Pичa.pдca(Richards), који

Је био утврдио да олово д.обивено из једног радиоактивног
минерала урана има атомску теж1-1ну 206,05, док је атомска
тежи~а обичног олова 207,20, Сади је објавио своју тезу 0
постоЈању сличних елемената са различrитим атомским тежи

нама; а био је и то,лико, смео· да им и назив да: изотопи или
елементи истог положаја (у таблици Мендељејева). То је био

:итав преокрет у прихваћеним веровањима. Шта је још оста
Јало од дивних ранијих теорија.? Да нису оне биле Зiидане на

песку? Године 1897, када је откривен радиум, професор Рунге
из Гетингена изјавио је: "Природа п .остаје из дана, у дан све
замршенија.' Шта би он рекао овом приликом? Кадгод би
неки научник копао по темељима хемије обарао б1 и неки од
њених несигурних стубова.

.
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Могло се тада. поставити питање неће ли научници још

којим је велики физичар

дошао у

био у преписци

Кембриџ

поводом

питања

претварања олова у зл~то, удубио се у један проблем модер
не алхемије: бiио је позван да реши проблем изотопа.
"Позитивне зраке" први је јасно описао Голдштајн године

'1886. Он је добија.о ове зраке у Круксовој цеви са пробуше
ном катодом, а која је садржала мале количине неког гаса.

Поред познатих катодних :;. ракс· ва образова.о се још, иза про

,Рушене

катоде,

сноп

позитивно

наелектрисаних

делића.

Thomson је доказао да се ово струјање састоји искључиво

"13

позитивно наелектрисаних

су

атома

гаса,

тј.

из

атома

који

изгубилrи електране и постали јони. Велики енглески научник
одмах је увидео да ови

зраци

nружају

могућност

потврде

Содијевих изотопа, који беху унели толико несугласице у свет

научника. Резоновао је овако: ако су ови јони били производ
.атома. једног те истог елемента али са различитим атомским

се

тежинама, то мора постојати начин да се тај елемент растави

Али по свему је изгледало да неће бити тако. Људи су

но и м.агнетско поље, које би својим дејством више скретало

ЈЗВесно време оставит·и

ствари

на. миру, задовољавајући

на изотопе. За овај циљ могло би послужити јако електрич-·

са већ постојећим стањем.
· тврдоглаво мучили· елементе. Хемича.ри су веома нерадо при

лакше него теже јоне.
Астон је

хватали ово ново гледиште: у току прошлог века навикли су

постепено на то да атомске тежине елемената сматрају непро

менљивим. Допустити супротну могућност

значило би

при

зна11и да су све рачунске радње у хемији илузорне.

Да није можда и ова нова хипотеза сушта илузија? Или је

овај

метод веома

деликатне анализе

хемиских

елемената до краја иЗрадио, и веома брижљиво усавршио у
св.им детаљима. Узан сноп

позитивних

зракова

прола.зио је

кроз електростатичко и магнетско поље која су скретала ову

струју јона. Сноп ових позитивних зракова онда је д.ејствовао

можда б~ш она прави кључ за ра,зумевање чињеница зашто

на фотографску плачу. Ако је сноп б:-10 са.стављен од атома

су атомске тежине хлора, олова и неона децимални бројеви?

исте масе (атомске тежине) на фотографској плочи образо

Хло~, који су хемичари дотле сматрали као прост елемент,
био Је можда. уствари мешавина изотопа, чrије су атомске те
жине би~е цели бројеви; а помешане у одређеној сразмери
,дале би Један гас средње атомске тежине 35,46. Је ли то био

вала бiи се једна једина тамна трака. Међутим, када је сноп
јана био састављен из атома различитих маса, на фотограф
ској

плочи

је број

образовало би

•
изотопа {спектар

се

масе).

онолико тамних трака

колики
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Тим поступком, а из положаја и јачине ових трака у спек

је очигледна. Мозли је указао пут ка тачном одређива.њу

тру маса могл~ се одредити и релативна сразмера појединих

броја протона у језгру атома. Rutherford је доказао да ова

изотопа у једном елементу. Астон је

почео са испитивањем

језгра садрже водоник и хелиум; а А~тон и његови сара~

оних елемената чија а.томска теЖЈина. није била изражена це

ници дали су сада непобитан доказ о постојању изотопа чиЈа

лим бројевима·; радио је најпре са неоном.

је атомска. тежина изражена целим бројевима.
.
Тешко је каза.ти колико би могао стварати МозлиЈеВ ге

Новембра 1919 био је у могућности да пружи дефини
тиван дока1з

постојања два

изотопа овог елемента: нашао је.

није да је он још остао у животу; да. га није оборио турски

да је неон мешавина девет делова неона са атомском тежи

метак на галипољском

ном 20 и јед н ог дела истог елемента са атомском тежином 22.

огромном напретку хемије за последњих петнаест година.

фронту он би

несумњиво

допринео

Средња атомска тежина мешавине према томе је 20,2. Т о је

Али свакако није претерано тврђење да он никада не би

био уједно и доказ за постојање изотопа и тумачење посто

превазишао највеће од својих истраживан:а: откриће закона

јања атс·мских тежина које нису изражене целим бројев1има.
Харкинс и њ е гови сарад~;~ици

неколико

фракционом дестилацијом живине паре

жива састоји

из шест

недеља

доказали су да

изотопа. То је био ' други

доказ. Све светске лаборатс· рије пођоше

његовог учитеља и већ

идуће

године

касније
се

еклатанта.н

стопама

Астона и.

забележен је

знатан

напредак: марта месеца већ су били идентификовани изотопк
аргона, криптона и ксеt-юна. Јула је дока.за.но по.стсјање изо

топа бора, силициума, брома, сумпора•, фосфора и арсена, а
децембра је канадски хемичар Демпстер јавио да је раставио
три

изотопа

Доказ је

магнезиума.

био

непобитан.

Измишљене

су

нове

духовите

опитне методе: Broensted и Hevesy су испаравањем

хлора

изоловали мале количине његових изотопа. Харкинс је кроз
низ

цеви

од

поразне

глине,

дугих

око

три

метра

пропустио

једну тону соне киселине. Сана киселина. пролази·ла је кроз
ове цеви дифузијом која је бржа за лакше атоме, те је тако
делио лакше атоме од тежих. Процес је био дуготрајан, спор

и досадан: трајао је читави~ десе. т

година.

Нашло се да је

хлор саста·вљен из два изотопа са атомским тежинама 35 и

37, који су помешани у таквој сразмери да средња. атомска
тежина хлора износи 35,46. Код елемената

чија је

атомска

тежина цео број, као код водоника, хелиума, а.зота и флуора,

НЈИсу нађени никакви изотопи. И јасно је да би свака дискусија
о постојању изотопа код ових елемената била излишна.
Астон је 1922 за тај рад добио Нобелову награду.

•
Научници су почели најозбиљније расМјтрати

Праутову

хипотезу о дејству материје. Свако резоновање о њој бипо
је сада засновано на солидним темељима; њена тачност била

0

атомским бројевима, који објашњава таЈНе перодичног си

стема елемената и тајну интимних односа између елемената
(периодичног).
(Прев. Ф. Д.)

U odbranu polarnog islraiivafa F. А. Cook-a
PocNkom augusta 1940 g. p'reminuo ј~ poznat1i pola_mi ~straziv~~
Cook 1 posle njegove smrti o·staje i nadaiJe o.tvoreno ~1tanJ~ t~? Ј
1
zapra.vo prvi otkrio Sjeveюl i pol. Ma·lo је • istr.aziv~c~, ~OJI suc ' 1 m~ F;~=
bl ko nesreca kod svojih uspjelih pothvata, kol1ko 1h Је _11_ m~~ оо ·.
derlick Cook po~ice od njemacke obliteljli ~~ ~~-h. к. а.о I• IJe~Пik 1 sudJ:N~;;
vao · е 1891 i 1892 g. u Peary-ovoj ekspediCIJI na SJevernl ро , а z
..
ll beJigi1jskoj ekspedlioijoi na дntarkt• ik pod vodstvo_m
Am~ndsena, dk:?JII
mu ·е u na'tefim casovlima odao пајvесе p~i_zп_anJe ~а •ПJegovu_ па cov·einu poz~tvovanost. Cook poduz•ima kasПI IJe •l vlast11ta pLttoVJa~'J ' a ~ агk_Ј_
•
k · 1907
posao па put sa Graпtove zemiJe ~ vraod21akle )le
·
reds'edпiku Sjed. AmeriCkilh Drzava , da Је
ар ~1 а
..
~=п~~:vtrпom~ polu zemlje. U Evropi i u Amenic:i n~astalo Је ~e<;>~IS' IVO
~. lavl}e. Cooku su podijeljeпa пајvеса · O~IiikovaпJa, ..а preko ce_t>lrl. ~to
t iпa поviпага doce!Ga,lo ga је па prista>п1stu, boreo1 se za prv11 I П> er·v·u 1 upravo tu pooima Cookova пеsгеса , јег гe:porte~ Rother.mero·v e
~~а~ре Phillip Gibbs п.iје uspeo da doblije prvli •IIП!ery)u, .ra Је zat.?
~ гazgovoru odmah парао Cooka , а iza tog_a li_ u пaJras~reПI•Jem dпе~~~
ku »Da!illy Chroп1 icle« Stv;aг Ы. ostala moguce 1 nezapazeпд:, da ~~
Ј
1
odmah iza toga vra ~io sa Arkt1ika •i Реагу tVIrde; ei, da је 11 оп
~ ~а
Sje:ve rп·ome polu zemlje. Реагу је blo пе malo l •zneпa.deп sa_zпa~s\ ~
а ·е Cook p.re•t ekao · te је Cooka парао da mu ~осе otet•l ~riOГI• . е :
fak~ se borba zaostrila i poprimila americke r~zmJerei u ov'?J Ь огЬ:
· е Cook ы,0 pregazeп, akoprem. su Amuпdseп 1 ~поg1 sla:-'n1 ро ar~
!straz>ivaoci Ьili па njegovoj straП• I. Co·ok s~ пeprekldпo b~r~~ ~~lasvod~
rehaЬiil'itadijiU i cin1i se, da Ьi se afera b1la vremeп~m 1zg а 1. ,
· t Zli•vac Cook пiје li ро drugi put imao tesku пes~ecu .. D~bro Ј.е ро15 га
da пesreca пе dolaz•i пikada sama, ра tako Је bllo_ 1 ovaJ . put.
~оа~~· је na·ime uspeo da o•t krije u Texasu bogate petroleJ_ske pkoiJaП~ .
Оsп,оvапо је ogromno akcioпo drustvo i poduzet_e su. ~~_le ~ upoc,l·eпe ripreme , al'i kod glavпih buseпja пisu паdеп1 vellk11_1zvo_r'1 kame~0 ~ја . Drustvo је dozivelo teski slom, а <:o·ok bude t~zeп 1 <:s~deп
ra~ prevare па 14 godina tamnice, bez obz•1ra па tvrdпJe strucnJak;

~. :~k:e k;~Ъ~v~. Тпаа ~J:Ibersk; · oto~Je. (Spi!zbergeп),_

j1a9~i~ ~f~
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da se је kameпo џ, fје роvгеmепо povuklo, kako se to cesto dogada .
Kada је ,jza 5 godl jпa Cook гadlj dюЬгоg vladaпja pornilovaп, jzasavsj
iz tamп,jce pokusao је da dokaze, da пlјје vaгafjca , vec ozЬiljaп jstгa
zjvac. 1 upravo ovdje је uspeo da to sјајпо dokaze. Ропоvпа buseпja
па Cookovljm poljaпama dovela su do otk~j(;a jedпog od пajbogatjjjh
пalaz, jsta petroleja uopce i пajve(;jh ,jzvoгa
zemskog рfјпа пароsе.
Cook је Ьiо rehablfj vjгaп u ovoj afenj, aflj пjegova ЬогЬа , da mu se
pnjzпa ј otknj(;e Sjev. pola, п,јје uspjela гаd1ј гezeгvljгaпost,j stгucпjaka.
Као studeпt jmao sam prjfjku, da 1912 g . prljsustvujem
pгedavaпju
~amoga Coo,ka u Gёttjпgeпu. lza dosta zucпe debate odгzao је Cook
predavaпje uz ргојеkсјје fotosпjmaka, te је гazlozjo kako је uspeo da
dospe do pola . Ovdje se Cook posluzjo Naпseпovom metodom; пајmе
kada se пjegova ekspedjcjja zпаtпо pгjЬijZbla polu, o-djefjo se Cook
sa jedпtjm Eskjmom u ntamjerj da dos\iizu pol . Ovo је Ьila [ј пjegova
tгag, jka ,. јег Eskim п,јје vrjjedtjo kao vjerodostojпj svjedok. Zasebпa koтjs,jja, koja ј.е Ьila sastavljeпa u Ameгkj , da г1јјеs'ј o,v o plj , ta,пje otkrj(;a
sjeverпog pola Zemlje, zatra7jfa је od Cooka ·ј od Реагу-ја dпevnjke
ј op~. ervacjje. Cook је komljsjjj ргеdао sve u orjgjnaiu, dok је Реагу
to odbtjo, ра је 1jpak komjsjja jzjavlila, da premda su Cookov,j dnevnjcj
ј opservacjje u redu, proglasuje Pearya kao
otkrjvaoca sjev. pola.
Samo predavaпje Cooka ostalo mtj је u пe·jzbnjsjvoj uspomeпj: Cook
је m1jrno гazlagao tok ekspedjcjje lj пјје uopce svoje pгo•tjvпjke пара
dао, sta vljse пlјје jh пј spomeпuo.
Uspeo sam t1ada da dobljem ј
Cookovu fotograf,jju , koju sam do daпas medu svojjm refjkv jjama sa cuvao. Radi toga Ьiо sam пeoblcno ditrnut ,. kada sam ovjh dапа C,jtao
u пasim поvјпаmа da је umro »varafjca « Cook. Мј cemo se гаdе pгj
klonj~j
Amuпdseпovome mjsfjenju, da su оЬојјса ј Cook ј Peary
Ьifj
na po,fu, ·По Peary п.јје moga.o пасј Cookove zastave, јег se fed na
sjeverпome po·lu Zemlje перrеЮјdпо pomj.ce, posto tu пеmа kорпа.
Sfjcпo se 1912 g. des,j,fo kod otkrj(;a juznog pola Zemlje. Eпgleskij istгa
zjvac Robeгt Scott dosao је mjesec d•апа jza Amundsena па pol ј
nasa.? tu vec пorvesku zastavu. Na povгatku Scott је zaglav,jo, afj n'jje
zataJIO Amuпdseпov pгj,orjtet. No ј medu jstгazjvaocjma p njrode jma
n:'aflj broj plemeпjtjh ljudlj. Najпovljje doba osoblto је bog·ato па prjmjerJma pokvareпosti ' ј zlobe, bolesntjh amblcjja ј crпoga kblkastva.
Dr. S. Mohorovicic

Nautnik sirokih socijalnih pogleda
ERNST

АВВЕ

(1840-1905)

Fabnjka Carl ze.jss u Јепј је danas јеdп,а od vodecjh fjrmj u svetskoj tjпdust nij1j op ~jck'jh jпstгumeпatta. О па zaposljava oko 10.000 radп1j.
ka: а duguje za svoj vefjktj пap,red,ak 1ј savгseпost .orgaп, jzacjje stvaгa
lackom duhu Егпstа АЬЬеа. U pocetkLJ је ona Ьila samo skгomna mehanjcka гаdtјопјса u kojoj је Саг! Zeljss jzr,adjvao tjпst r umeпte za ро
tгеЬе malog uп,jveгZJjte, ta u Jenj. Mladj lektor uпjverzjteta Erпst АЬЬе
saopst,jo је mehaпjcaгu ZeJjss-u rezultate svojjh orjgijпalпtjh пaucnih
jstгaiJjvaпja koja su se u pгvom гedu odпos,jfa па miktгoskope . Novj mj.
kгosf<oopj jzradeп •j па toj osпovj bljflj su tofjko
savrsenj da se u s koгo
vaПtredпo
povecala po,t1 nazпja ovjh jпstгumeпata. Radioп,jca Сагlа
Zejss-a proslj, гlii la је svoj de, fokгug ј pocela se Ьгzо гazvljja\li .
Е . АЬЬе rodliю se 23 јапuага 1840. Njegov otac Ьiо је гadпik .
Stu dlije па uп•jveгzjtetu u Је•пlј zapoceo је 1857. Za vreme studjja zjveo
је oskudпo Jjzdrzavajucj se od privatп,jh
casova. Godjпe 1859 presao
је u Got t iпgen gde је tnj godtjпe kaSПijje postao doktor fjfozofije . lduce godljпe Ьiо је predavac u jedпom pnjvatпom ftjzjkalпom drustvu u
FraпkfuriLI. Ov.aj rad пјје doduse odgo·vaгao пjegoVJjm spo·s,obnost,ima ,
ai'i је za razvoj пjegove licпostj btjo ·od vefljkog zпасаја, јег је оп ovde росео da obrazuje svoje socjjalпe poglede. 1863 postao је сlап
uпiveгz:jteta u Јепј, 1870 postavljen је za vaпredпog а 1878 za гedovnog

ргоfеsога. UпiveгZJjtetu

u Јеп1ј ostao је vегап do kгаја, ,jak·o su mu upuprimamljljve poпude.
Sa Caгlom Zejssom, mehaпjcaгem uп•jveгzjteta , stupjo је u ргј
sп,јјј dqdtjг vec godiпe 1866. Ze1jss је tada koпstгuisao jedпo.stavпe mjkгoskope i dгuge optjcke 1iпstгumente ј to na osnovu tгadicioпafnjh
empiriickih metoda. АЬЬе је pгv'i u koпstгujsaп j e ovjh jпstгumeпata
uveo паuспе me•tode , ј sistematsko cгtanje projekata . Оп је ргvј uvjdeo da је teorjska гazd~.nojпa moc m, jkгoskopa оgrап1јсепа: ako udaljeпje dveju tacaka jzпos1j mап,је od 0,0003 mm . ю~е se п_е mogu ra~dv~
jHi пikakv'im ml ikгo.skopom, ma ko·lii ko mосап оп b'IO . То· Је saznaпJe bllo od osпovne vaznos\li.
No, razdvojпa moc mikroskopa kojj su se tada izradj,yafj Ьila је
daleko od ove teorjske vгedпostj _ АЬЬе је uv·jdeo da se ova jdealпa
vredпost moze dos~j6j јеdјпо usavгsavaпjem geometrjskog oЬIIj ka socjva , ј podesпljm komblпovaпjem yjse soojva , pod uslovom da se prethodпo bolje 1ј · tасп1јје ргоuсе пj1jhove ~jztjcke osobl, пe геfг·аkсјје .ј dj-sperzjje svetlos t j_ АЬЬе је pos,tjgao zпаtап пapredak u оЬа рга,vса.
Nj egovj teorjskj rezulta t j odmah su prjmeпjjvaп·j u Zejssovoj rad·i oпt jcj. Novlj
mjkroskopj Ьifj su па tгzliStu najbofjj, ј kada је 1876 Zejss
pro~. favljo jzgradпju tгjhjfjadjtog mjkroskopa АЬЬе је postao ravnoprвvan сlап ~јгmе . Mladog staklara О. Schotta је АЬЬе za'jпteresovao
za 1jzradu пovjh vгsta stakla ј ubedljo ga da tгеЬа da se preseH u Јепu.
Schott l је o1v de росео da ,jzгaduje fosfatпa ј boratпa stakla, otvaraju(;j
tjme поvе ho, njzoпte optrickoj jпdustrjj'j. Fj,rma О. Schott osnovaпa је
6jvaпe

-

godliпe.
U meduvгemenu је fjrma Zejss pros1jrjfa svoju projzvodпju ј pocela da koпstrџj$e пajrazпovrsпljje optjcke tjпstrumeпte: teleskope,
iotog. гafske
objek t jve, telekomparatoгe, perjskope jtd., kao ј пеkе

1884

specjjafпe aparate koje је jzumeo ,ј projektov'a o sam АЬЬе; kao
па
prjmer spektrome,t.ar. refгa, ktometar, sferometaг lj,td.
Godljпe 1899 је fj 1гma jma'la oko 1000 гadпljka. Do 1905, godjne
Abb€·ove smrt,j, рорео se ovaj Ьгој па 1500. Uo6j prvog svetskog гаtа
fab njka је tjmala oko 6.000 radпjka, а za vreme rata oko 10.000. Posle
rata је ovaj broj ponovo орао па 5.000, alj se kasnljje postepeno povecavao, te је daпas verovatпo opet dost,jgao ra,пtjjlj maksjmum .
АЬЬе је 15 godjпa upг,avljao
fab. гjkom а 1891
objav,jo је novj
stat•ut kojjm se odrjce sVIjh svojjh sopst·veпlih ргаVЈа tjzjдvljujucj da ј оп
sam postaje samo sluzbeп,jk ove veftike OГQ"aпjzacije. АЬЬе је ovjm
pokazao da пlјје samo prljzп' allj naucпljk , vec [ ј covek slj,г,of<ijh socjjalп'ih
pogleda . Fjrma је p~retvoгeпa u socjjalпu ustanovu. Ро пovom statutu
prjhodli fabгjke mogu se trosj,tj samo па unapredjvanje pгojzvod
пje usavгsavaпje postrojeпja ј па оsпјvапје гаzп,јh soc·jjaln1jh ustaпova
i f~пdova za sluzbeпjke fabг,jke (saпatoгjjumj, opoгavljft js•t.a , penzjje za
гаdп1 јkе ј sluЉeпjke tj t. d.). Јеdап deo godtjsпjjh p r jhoda dodeljuje se
ipa1k radп,jojma, dok upr,a, vпljcj, ј vjsj cjпovпticlj pг1jmaju samo odгedenu
platu koja пе sme пј u kom slucaju da bude veca od desetostгuke
vгedпostj пајmапје pfate u toj fabricj_
Sopstveп•jk fjrme је Zeiss-ova
jпs tjtucjja па ёelu sa cet,jrj upгavпjka koje miп,jstar prosvete jzablгa jz
·паuспоg , tehпtjckog ј admjnjstra,t,jvпog оsоЫја fabrjke. Mjпjsta ·r pгo
svete јпасе samo vodj гасuпа о tome da se od1 гedbe Abbe-ovog statuta st Jijktпo ргјтепјuјu.
АЬЬе је ро poгekfu Ьiо doduse hг•јs(;апјп , аН п1iје odгzava'o п1ј.
l<akav koпtakt sa oгgaпjzovaпtjm гeljgjjama. Pг,j,f 'jkom sklapaпja braka
odЬio је verskj оЬгеd а jsto је tako odЪio ј krsteпje svojjh dveju
kceni . Каsпјје је pos\tao сlап ftjberalne demokratske partjje. OdЬij a o
је ekstгemпj nacjonafjzam, а refjg,jozпe ј гаzпе pгedгasude Ьile su mu
straпe . Njegov пајрrјsпјј,ј saradn'ilk Ьiо је Jevrej•jn S. CzapskJj_
U kasп1jjjm god1jпama росео је patjtj od пe·s·aпtice, od cega se
hteo' jzfec·itj preteгaпom upotгebom lekova. Njeg.ov zjvcaпtj sjstem ро
сео је uskoгo popustati te se u 63 godjпj zjvota mогао povucj па odmo,r.
.Dve god1iпe kasпjje, 1905, umгo је о -:::Ј zapaljeпja pluca .
f. d.
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Шетња по небу
У овој нашој послед. њој шетњи (1) позабавићемо се преосталим
сазвежђима нашег неба , а то су: Касиопеја, Ован и Кочијаш .

Како је, према митологији, постало сазвежђе Касиопеја (Cassiopeia}
видели

смо веt.

у ранијим

шетњама.

Сада ћемо само поменути

неким арабљанским рукописима Ал ма геста ово сазвежђе
која седи. Касиопеја се налази на самом Млечном путу,

да

се у

назива : Жена
те је стога у

њој било више нових звезда , од којих је најl познатија она од 1572 коју
је посматрао Тихо Брахе. Ова звезда, каже Тихо, била је сјајнија од В
н ере и могла се видети усред дана. Кардан је за њу рекао да је то он .э

звезда која је водила три мудраца у Витлејем. Theodore de Beze твр
ђ а ше да ова звезда најављује други долазак Христов,, а Stoffler и Leo-

vitii'US да најављује рођење Антихриста. По·јаву најозбиљније је схватио
Т и хо Брахе , који је покушао да јој измери паралаксу те је закључио да
се

не ради

ј·е

он

о

комети ,

описује:

као

што су

" Нова звезда

неки

мислили ,

није имала

репа;

веt.

о звезд и .

Ево· како

никаква маглина

н l'l je је

о к ружавала; она је у свему била слична другим звездама прве

вел и чи

не. Б и ла је сјајнија од Сириуса , Лире и Јупитера.
упоредити

само

са

сјајем

Венере ,

кад

је

Њен сјај

најближ,з

Земљи.

могао

се

Особе

до

брога в и да могле су распознат и ову звезду и по дану, чак и у само по· ·
д не, кад jle небо било чисто . Ноћу
при
наоблачено•м
небу,
док
би
друге звезде биле скривене, нова звезда више пута се могла видети н
кроз доста густе облаке. Најбрижљивије сам мерио· отст ојања ове зве
зде од других звезда у Касиопеји , и убедио сам се да је она потпуно
не п окретн а. Почев од децембра 1572 њен сјај почео је опадати ; тада је
по cj<tjy била једнака
Јупитеру. Јануара 1573
постала је мање
сјајна
од Јупитера. Фебру а ра и марта била је сјајна као· звезде прве величи 
не . У апр и лу и мају била је сјајна као звезде друге величине . Прелаз
од пете ка шестој величини
наступио је између
децембра
1573 и фе
бруара 1574. Пошто је сијала седамнаест месеци ,
марта
месеца
нова
з в езда је ишчезла не остављајуt.и трага видљивог простим оком ". Зве
зда Тихо Брахеа поја вила се , према његовим мерењима , близу гран и ц е
Касиопеје и Цефеја (AR= Oh 26m 24s, D=+ 61 ° 46' 45"), на самој ивици
Млечног пута , а Лео·витиус (1 524-1 574) наводи да се и нова из 945, па
и она из 1264, такође налазила близу Млечнога пута између Касиопеје
и Цефеја , дакле тамо отприл_ике где и Тихова .
У сазвежђу Касиопеје има 76 звезда које се виде н простим око·м .
Њених пет најсјајнијих звезда , које образују лик сличан великом сло
ву W , лако падају
свакоме у очи, а једнако отстојање од
Северњаче
као

и

од седам

главних

звезда

у

великом

Медведу,

само

у

супротном

пр а вцу , много олакша в а
њено налажење на небу . Вреди обратити
па
ж њу
на
седмоструку
з в езду
која се
налази на
AR = 23h 25m, 4 и
D ~= + 58°00' , чије ко м поненте им а ју привидни сјај 5m, 4, 10m, О, 7m , 4,
8m, О , 9m, 2, 9m, 8, 1Om, О и 11 m, 5, а такође на звезду eps·i lonCa,ssliope iae (3m, 7 н 7m, 6) чије се компоненте налазе на о-тстојању о·д
7 ", 1. Н е м ожемо набр о јати све променљиве звезде,, али t.емо потсети
ти

чит а оце

са

ве ом а

мен а
(г.

на

звезду

g а m а , кој'а је све до 1936 сматрана као звезда

постојаним сјајем;

међутим тада је и

сјаја , о чему је било

Мохо-ровичић) .

Ова

код ње nримећена

реферисано у своје

звезда

припада

про

време и у " Сатурну "

с п ектралној

класи

В

и

има

тем 

п е ратуру од 6800°. Остаје н а м још д а се осврнемо на н еколико јата и
мш·ли н а. Једно ОД јат а, N . G . с. 7789, открила је Хершелова сестра К а
рол и на 1783.
Ово није много
збијено али је врло
богато у зв-эздам а
које су све зб и јеније идући од ивице ка средишту јата . Већина звезда
(1)

св а

У току последње три године у " Шетњама по небу " описали смо

важнија

сазвежђа

која

се

могу

видети

из

наше

земље

и

поменул и

сме значај н е објекте у њима , тако да са овим бројем " Сатурна "
шавамо ову рубрику.

завр

- .
•
ui la St relicama ozna cen Al t a.i r. Sn,imi o ~M iecn'l pu t u sazvezdu Aq
.
.
1 ·4 5 f - 13 5 cm · eksponl40 о t'k
Ze 1ss-Tessa r · , • '
'
1
9
·
Р а .•
k d
puta Snimak obuh v at a
Be rtot o 25 avgusta 1
.
N k dno uvel1cano о о va
·
гаnо 30 mmuta .
а na .
•
ka rti objavljenoj u Sat urnu
zonu oko sazvezda дqшlа oznacenu na
br. 8- 9 str. 202.

263
262

t.

има привидну величину од 1 О m до
и 654, веома су блиска једно другом
које смо прво nоменули . Планетарна
нику 57 ", а привидну величину 1О m.

мерно·г

сјаја.

Навешћемо

Пре ђи мо

сада

на

само

са севера бил.и су прекидани прол

Ован

1 новембра: Обл ачн о у сев

(Arie.s), који можда носи ово

лачно на

. а делимично облачно

са кишом

на јужној nоловини.

.

на северноЈ,

З новембра: Захладниг.о Је у ц

ело ' земљи . Делимично обл.ачн о и

. Ј Облачно у јужним краЈевима.

ведро на северној nол·ов ини и Пр)~:~~~~чно у целој земљи. Темnерату4 новембра: Преовлађивало

ра је nорасла.б
5

И у Овну nојавило се више нова: једна се nо·јавила 1006 године (била
је врло слаба и трајала око три месеца) друга 1245, црвена као Марс
а сјајна као Венера.
Најсјајниј • а звезда је а 1 f а Anie•tis (2 m , 2), која има
сnектар К2, а аnсолутни сјај 80 nута јачи од Сунчевог , док јој је пре

новем

.

ра.

П

реов

ла~ивало је ведро у целој Краљевини . Јутарње
'Ј

магле било је местимично.
6 новембра:

ме..

б

Поново се

Д е лимично о лачно у

на

облач и ло у северо· западним

МЕСТИМА КР АЉЕВЙНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ у МЕСЕЦУ

јој најсјајнијој звезди Капели , такође је забележена појава једне нове
звезда. Њу је открио Т . Н . A•nderson 1892 и она је била nредмет пажљи

Број

:s:

СТАНИЦА
(место)

Q)

u

0>,

;:;;
f-

У Кочијашу има nуно звезданих јата од којих су значајнија N . G . С. :
189З , 1907 (4' у пречнику) , 1912 (15 ' у пречнику , врло богато у звезда
ма), 1960 (М З6) , 2099 (24 ' у пречнику) и 2281 , nуно сјајних звезда. Ту
је најзад и једна врло сјајна nланетарна маглина N . G. С. 2149, чије су

привидне размере 12 "Х 6 ", са једном звездо·м у средишту .

Н. Ј.

1

Земуну).

Време у новем5ру
новембру,

нарочито
и

у

западној

првој

nоловини,

Евроnи .

заnажа

се

влажнијег ваздуха са Средоземног мора . С друге пак стране осеЋао се
и доста јак уnлив ваздуха са истока . Неnосредан сусрет тоnлијег и влаж

нијег ваздуха са Средоземног мора и хладнијег са истока условљавао је
велику облачност у свима крајевима наше земље., а такође и обилну nо

ј'аву водених талога, нарочито на заnадној nо·ловини . Време је било при
лично тоnло у првој nоловини месеца. Међутим у другој nоло·вини месеца
услед смањења · активности ци кл о на над е а роnским копном и nо·веЋањем
исте на Средоземном мору , наша земља је долазила
све
чешЋе
под
уnлив хладнијег ваздуха са севера . Долазак овог хладнијег ваздуха био
је праЋен појавом кише и снега и осетним захлађењем у свима краје
вима наше земље, а највише у северним.
Ови уnади
хладног
ваздуха

(2)

Лукијан

виду Овна.

из

Самосате каже да Либијанци

претс т ављају Амона

у

1

1

i·

i\

281

јакв

Услед тога је наша др

жава , а нарочито заnадни крајеви , долазила чешЋе nо·д уnлив топлијег и

•
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Време у новембру и децембру
(Издаје Ваздухопловно метеоропоwко одељење у

;:;;

-9::;;

смртнима само слабо осветљење ", каже за њих Цицерон .

месецу

дана

:t:
u
0..

nеле налазе се три звезде слабог сјаја зване ЈариЋи (Haedli) које nрви
nомиње Клеострат. " Док Каnела обично расиnа светлост, ЈариЋи дају

У

ПОЈЕДИНИМ
НОВЕМБРУ 1940

астронома.
Каnела је једна
а припада сnектралној класи

Go (температура 71 00°). Према Едингтону у њеном средишту влада тем
пература од 10.000.000 и притисак од 60.000.000 атмосфера . То· је четво
роструке. звезда: две светлије комnоненте су око 1 ОО пута сјајни ј е од
Сунца а две слабије 50 односно• 1ЗОО nута слабије о·д њега. Поред Ка

активност циклона у средњој

крајеви-

осталим пределима.

КРЕТАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА у

већи.

У сазвежђу Кочијаша (дuriga) , ноје је по'знато нарочито по сво

вог
nро.учавања од стране
многобро·јних
од н е.ј сјајнијих звезда нашега неба (Om, 2)

осталом делу .

2 новембра: О б лачно

је сажвежђё звано Дилган , а код Кинеза сажвежђе Пас. Године 162З од
неких звезда у Овну Bartschius је образовао сазве>ј<ђе Муву које је у
доба Луја XIV nрекрштено у Љиљанов цвет " али је најзад избр<1сано.

nута

.

кретања временских nрилика по едра:зиа~:~ним крајевима. Делимично об-

страт из Тенедоса (V век пре Христа) , за кога Плиније каже да је поде
лио зод ијак од Овна до Стрелца . На месту Овна код ХалАејаца било

13

не-

и в л ажни ј е г ваздуха висином у нашу
се види из nриложеног nрегледа
велика nроменљивост у времену, што

имв као успомену на легенду о Зла1'ном руну. Раније је било nознато
и nо·д именом Јуnитер-Амон (2). Ово сазвежђе унео је у зодијак Клео

чник

у

што ·е изазивало долазак тоnЛИЈ7Г

nосредно-ј близини јадранске обале, зем~у. у овом месецу, владала Је

1З m . Друга два јат а, N . G. С. 66 3

али мање богата · звездама од јата
маглина N. G. С. 1501 има у преч
Она је овалног облика и неравно
још дифузну маглину N . G. С. 281 .

сазвежђе

азном циклонском делатнош у

1\_1_111

l

З) који покрива земљу.

265

264
новембра: Облачно
са кишом у
северним
крајевима.
Дели
мично облачно у осталим пределима .
8 новембра: Облачно и кишно време на северној половини, где
је било и снега местимично. Ведро у приморск"м
крајевима.
Облачно
без кише на крајњем југу.

7

9
но

са

новембра:

нешто

1О

Ведро на Приморју и северозападно· м делу.

кише

на

новембра:

средином државе

и

источној

јужним

ме. гловито
крајевима.

време.
Ведро

Кише и снега било
на

је

Приморју.

новембра: Делимично облачно у северозападним крајевима и
на Приморју. Облсчно у осталим пределима.
12 новембра: Обл ач но са кишом на северозападном делу и Горњем Приморј у . Д е лимично обла'(НО на источној половини државе.
13 новембра: Облачно и кишно вр ем е у целој Краљевини.
14 новембрс: Преовлађивало је ведро са јутарњом маглом.
15 новембр,а: Преовлађивало је облачно и топлије време у целој
Краљевини.
16 новембра : Преовлађивало је облачно у целој Краљевини . Ки
ша је падала у северозападним крајевима. Јак широко на Приморју.
17 новембра: Облачно са кишом на Горњем Приморју и у севера
западним крајевима. Делимично
облачно на осталом делу
Краљев и не .
Јак широко на Горњем Приморју.
18 н овембра: Облачно са кишом на Приморју и у северозападним
кра јевима . Делимично облачно у осталим
пределима.
Доста јака
ко
шсва у Подунављу , а на Приморју широко .

11

19

новембра:

половини државе. Јак јужни ветар влад w о је на за

падној половини. Температура је осетно порасла .

ве
дрина је било на Приморју и у јужним крајевима.
25 новембра: Облачно у целој Краљевини . Кише је било на источ
ној полов ини . Ведрина је било у приморским
крајевима .
Температура
ј е опала.

26 новембра: Разведрило се на Приморју и у северним крајеви
ма. Облачно и ма гловито време у осталим пределима .
27 новембра: Ведро на Приморју. Дел имичн о облачно и облачно
ос тслом делу

држ а ве са јутарњом магло·м местимично.
новембра: Делимично облачно време са маглом у долинама

и

котлинама .

29

новем бра : Облачно у целој

вероисточном

30

Краљевини .

Киша је падала на се

делу.

новембра:

Облачно време са кишом и снегом у целој

Краље

вини . Температура је осетно опала.

Децембар је био хладан и доста
променљив месец са
појавом водених талога , првенствено у облику снега.

об и лном

Наша земља била је скоро под непрестаним упливом хладних се
струја, чији је долазак био условљен присуством ниског прити
ска на Средо·земном мору и доњем Јадрану.
Појсчање делатности циклона у непосредној близини наше земље
из а звало ј е долазак не Ci!.MO хладног него и топлог ваздуха са југа, кој"
верних

вишим

ш а ња

шој

овог

слоје ви ма
топлог

месеца

сеца ,

када је

испод нуле.

доста

б

ведрина.

.
ила ~е

термометар у

забележена

поједини

м

у

другој

крајевима

а тмосфере

ваздуха

половини

опадао

и до

ме-

25

временских прилика по данима види се из приложеног

прегле1да~ецембра: Бурно време са снегом скор.о у цело~::еа~:=~=:~им
2

децембра: Разведр:т::ич~еи:асн~~':~РЈ~ста~и~ пред~лима.

крајев~м:~ц~~~;о в~:р:е у северозападним крајевима и на Приморју.
Облачно У осталим пределима .
и ведро у целој земљи са јутар4 децембра: Делимично облачно

њом ~аг;::~мбра: Ведро на Приморју . Облачно и магловито
унутрашњости.

6

децембра:

Делимично

облачно

или

потпуно

з емљи.

у

свуда

облачно у целој
ДИНИN

КРЕТАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА у ПОЈЕ
1
МЕСТИМА НАШЕ КРАЉЕВИНЕ у MECEUY ДЕUЕМБРУ 1940
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Време у децембру

је

ог

Најнижа температура

(место)

20-23 новембра: Облачно и магловито у целој земљи .
24 новембра: Облачно са кишом на северној поливини . Мањих

28

'е било такође и мраза.

·

Облачно и кишно време на западној, а делимично

облачно на источно-ј

на

је било у току ов

Кретање

половини.

Облачно и
у

Облач 

П

~ом, н~~~ј иве':р~~ж;аон~ б~;ј~Р~~нгид:а~ан , изузев горњег Приморја, где

са

струјао

приземним

преко

наше државе.

хладним . ваздухом

Услед ме
у

целоЈ

на

држави владала је јака облачност са често·м појавом снега.
Изливи хладно·г ваздуха са севера у нашу земљу , били су поне
кад толико снажни да су доспевали чак и на Приморје, где је темnер.з
тура опадала до испод нула степени. Снега је било не само на север-

2

1) минимум испод о.о
2)

~аксимум испод 0. 0

3)

кniи

llOI<OИВa земљУ.
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7-8 децембра: Ведро на северној половини, а облачно са снегом

у јужним крајевима.

9 децембра: Ведро у

северозападним

ссталом делу са снегом средином државе.

ве

1О

крајевима.

деце~бра: Преовлађи вале је облачно

Облачно

и магловито.

на

Извесних

дрина било Је на Приморју и у северозападним крајевима Облачно

на крајњем југу.
·
11 дец<;>~бра: Преовлађивале је облачно и магловито. Извесних
ведr:ина било Је на северној половини . Јак широко са кишом на При
са

снегом

МОРЈУ .

12 деце~бра: Облачно са снегом скоро у ·целој земљи. Извесних

sедрина било Је у приморским крајевима.

13 децембра: . Обл~чно са снегом на веt.ем северном делу. Изве·
14 децембра: Прео•влађивало је облачно у целој земљи. Снега је
било средином државе и у источним крајевима.
15 децембра: Облачно са снегом у свима крајевима. Само на
сних ведрина било Је у )ужним крајевима.

Приморју било је извесних ведрина.
16 децембра: .облачно са снегом у целој земљи. Снега је било

и У приморским краЈевима. Ведро на горњем Приморју .

Об _ 17 дец.ембр~: Ведро на Приморју и у северозападним крајевима.

. л~чно на ЈУЖНОЈ половини са нешто снега местимично. Јак мраз у це

ЛОЈ

.

Је

земљи.

б

18-19 децембра: .облачно са снегом у целој Краљевини. Ведрина

ило само У СловениЈи и на Приморју. Јак мраз у целој земљи.

20 децембра: Ведро на Приморју и у северозападним крајевима.
Об
лач~~ и магловито у осталим пределима са нешто снега местимично.
децембра: Ведро на Приморју и југу . Облачно и магловито на
.

ос1 ал ом делу државе са нешто снега у Словенији.

Об

22-25 децембра: Облачно са снего· м у целој Краљевини.
26 децембра: Ведро на Приморју и у северозападним крајевима.

лачно на осталом делу са снегом местимично.

27-28 децембра: Ведро на Приморју и у Словенији. Облачно на

осталом делу са

снегом у источним

крајевима.

29 децембра: Ведро у приморским крајевима. Облачно

пределима .

у осталим

30 децембра: Преовлађивале је ведро у целој земљи
31 децембра: ~реовлађивало је облачно у целој земљи. Снега је
било местимично у )угозападним крајевима.

Pregled casopisa
•
»Priroc:fa«. Popul·a.mj jJustro• vaп,j casopjs Нгv. pгjгodoslovпog dгustva u Za~гebu; ureduje ргоf. Dг. Mjroslav Hjгtz godjпa ХХХ-1940
.
') Ov~J паs ~~jstaгjj~ ј, рогеd Pr-oteusa (о ko~e cemo kasпjje ;efe~1.sat'1 . ПajugledПIJI ~аUСПО populamj Casopj•s pгepoгucujemo svjm
CJ!aOcJma S_aturп~ , јеГ doпosi veoma lepe popularпe с/апkе ј ijz оЬiа
:~,! egzakktп,Jh ~rJnodпh _пauka. ra,ko па pnjmer u brojevjma koj'Jj su ljzj_
s 1 u to u god1пe пalazrmo:
• Dг. м. Katal/lj!Пijc u claпku >>Kako atomlj pisu SVO iu povjjest« (Ьг 2)
zadгzava. se пагобјtо па. tumaceпju pleohro,jcпtjh k~lutova u jzves.пj~
ste~·ar:na '' п.а f<?'tografsk1m metodama za regtjstгovaпje ces~jca ko'e
em.J,tUJU .гadiJ•Oakttvпa tela.
claпku »Brzjl пa Јј оЬ!јk« (Ьг 4) м в Ј
raspr~viJa. о a_erodj.пamj_cko~ Јiоп,јјЈј kod oЬijka tela zjvotj~ja {ul~ga u ~~~
га, gпve Jtd.) IJ о ПЈеПОЈ pr1JimenJj u tehпtjcj. Ovaj је claпak паgгаdеп П• а
пagradпom _koпkuгsu koga. uг.edпijstv? Р~јгоdе raspjsuje svake god'jпe.
. U bi ГOJU 5. ~e:du pabi JГC1 Jma, obJaVIIJeпa su tj dva dop'j•sa о posmatгaпJU роlагпоg SJaJa od 24 maгta 1940.
Ј. Go/uЬic, stalnj saradnjk re·vljje za mesecnj pregled neba, dao

u

,.

ie u Ьг. 6 claпak о sazvezdu Огјјопа. U рrјmегпој оЬгаdј pгedme•ta
p·isac је u duhu ve•likog hгvatskog populaгizatora О. Кuсеге јzпео пaj
vaznije ајпјепiсе о ljzgledu sazvezda , о mitoloskom zпасепјu пjegovog
naZJjva, о legendama koje kod pojedjпjh naгoda kгuze о njemu, о poznatoj magljnj ј uzrocjma njenog svetljenja, о metodj kojom је оdге
dепа njena daljlina а na kгaju zadгzava se na
sesteгostгukoj
zvezd•i
theta Oг•jon, js. Clanak је vгlo Јеро jJustrovan.
Mnoge citaoce jnte• гesovace i clanak Dг. Lj. Вагiса о dalekosezпom prjnojpu Le Chate/lier- Вгаuп {188·4 ,ј 1887): »Na svakj ргосеs, koji
је jzazvaп u пekom sjstemu, odgovaгa sjstem sam
od sebe dгugim
jedг,, im pгocesom , kojemu је cilj oslaЬitli posledlice pгvog ргосеsа«.
Pi~. ac iiLt stгuje ovaj prjпoip mnogobгojnim prime•njma 1jz oЫasti гaznih
priгodnih п• auka: гeveгziЫine hem jske reakc•ije uz ргоmепе zapгem1ine,
obrazovanje mineгala u Zemljjпoj koгi, hemjske геаkсјје uz pгomene
tempeгa t uгe , pojava iпdukovane
stгuje ,
Peltierov .ј Seebeckov efekat (Ьг. 7) .
U istom Ьгојu Dг. Vaгtoslav Laposic u claпku »Knjstalj kojj zvuce« t umaci f:)jezoelektrjcпe pojave sa па • госјtјm obz1jгom па пjjhove
tehnjcke prjmeпe (jпdjkatonj , mjkгofon, upoгedjvanje staпja casovnjka
pjezoelektrjcпj ZVLicnjk za ultra
zvuk, staЫI 1 jzator kod kгatkotalasn.jh
em.jsionjh
staпt jca
ihtd .. Claпku su pnjlozen'j autoroVIj
orjgjпalni
~n\mcli ultrazvucп,jh talasa u xjlolu ро metodj Dvoгzakovjh sljra kao ј
njz- sпjmaka Hladпjjevjh Nguгa stojecjh ultгaakust>icп<ih talasa па јеdпој
kva, гcovo ј plocjcj.
Odljcaп claпak ргоf. А. Sonпabenda u br. 8 daje sazet, stjntet,jcaп pгegled metoda ljstгaz'jvanja
vasjone. Pjsac dodjгuje ргоЫеm
cdгedivaпja tгjgoпometrjske paгalakse пebeskih
tela а zadгzava se
duze па ргоЫеmu aпa/lize zvezdaпjh spektaгa ј na пjjhov.om tumacenju (арsогрсiопе liпjje . nebuljjum, pomeгanje lin1jja usled Doppleгova
efekta), kao ј· па odred'ivanju masa dvojпjh zvezda па osnovu zakona
gгavjtacije а uz pгlipomoc
podataka о bгzjnama kompoпeпata koje
daje ргоuсаvапје пjjhova spektгa. Kako se ovaj po.s tupak пе moze
pг·jmeпiN kod jedпostгukjh zvezda, astгoпomi se tu koriste
Eddingtoпovom гelacjjom jzmedu mase ј sjajnosti zvezde. Pisac пiје pгopust•io
da objasni pnjncjp meгenja zvezdaпjh tempenatura.
.
U .jstom Ьгојu А. Obuljen opjsuje tok tгiju uzastopn'jh konjuпkcija
Jupj1te' г'a ј Satuг•na (15-VIII , 11-Х-1940 ј 11-11-1940).
Вг. 10. Dг. А. Vгgoc: Alkemj_ia i mоdегпј nazoг о atomjma. Veoma
zaпl jmljljv cl•anak о postaпku ј cjljevjma alkemljje. Podlogu za alhemijLJ
stvor,jo је A,rjst·otel svojjm ucenjem da se јеdап e.Jemenat moze pгe
tvorjti u dгuge. СјЈј alhemtjoara је Ыо da pгonadu kameп mudгaca kojjm Ы se nesavrseпa mateгlja pгetvoriola u savгseпo tj. u s• rebгo jJi zlato. A/lj tгazeCij taj kameп alhemicaгj su izguЬilj jz yjda гealnost i smjsao
za hladпo 1i гazumпo •jstгazjvanje 1ј pгeslj па mjsttjcne spekulacjje ј u
okLIIt,jzam. Najpozпatjjj alhemjcanj su Ьilj Rajmundus Lullus, AIЬeгtus
Magnus, Paгacelsus ра ј Toma Akvjnski. Рара Јоvап XXII li zdao је u
Аv,јпјо!Пu godliпe 1317 bulu pro~iv alhemica1
ra ali пtije posNgao svoj
eojlj. Hemija је zastupala suprotno gled1jste, najme da su elementi stab'ilпi lj пedeljjvj. No kr.ajem proslog sto/eca otkrivena је poja.va гad •io
aktivnostj, tj. spontano pгetvaгanje пekih elemeпata u dгuge; а godjne
1932 ргоnаdепе su ekspeгlimeпtalпe metode za pгo.izv·odeлje novih
nestabllnih elemenata.
Savгemeпa пauka , dakle. potvгduje
osnovпu ·i deju
alhem•icaгa.
Na kгaju claпka go•vo•rj se jos ti о tг•ansuгanskim elementima Fermija;
cvde moгamo pгimetjti da su kasпlija 1istгazivanja dokazala da se шаn
pod dejstvom bombardo·vaпja пеutгопа гaspada u elemente maпjeg
atomskog Ьгоја ј da, ргеmа tome, tгansuгanski e/ement•i, Ьаг zasada
ne postoje.
U ,j,stom broju g. Josip MaгkoYic u kгatkom clanku liznos,i istoгiju
istrazivanja atmosfeгskog elekt~icite•ta od В. Frankoiina i Р. Beccaгlia do

'
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Vе s ti

otkrica kosmickog zracenja i daje pregled mogucih uzroka jonizacije
atmosfere.
f. d·.
ЧАСОПИС "НАУКА И ТЕХНИКА" ДРУШТВА "НИКОЛА ТЕСЛА"

Stogodisni~ca smrti Littrow:a· -

Друштво " Никола Тесла " за унапређење науке и технике створено
је приликом прославе 80 годишњице роiјења Николе Тесле, која је била
крајем маја 1936 године .
Никола Тесла је рођен у селу См и љану у Лици , студирао је техни
ку у Грацу , Пешт и и Стразбургу , али главни његов рад био је у Њу
јорК'у, у Америци . Теслу је нарочито интересоеала природа, па није чу

до што је она са многим својим чудним
њ е говога

проучавања и

рада.

законима била

Физика као наука

главно

пружала

Johan Joseph

(1781-1840)
te•initzi у
Прагу,

ЛИ I<е

медицине

промене

и

у

и

индустрије ,

привредном

и

па су зато у вези
у

културном

по~вс н ог

то

никаквих услова.

Сада
сов а ње за

су

код

нас

услови

науку је све веће

и

за

научни

рад

оно наил а зи

са њима настале ве

повољнији .

верујемо ,

ци т е т а

и

апарата

омо г ућ и т и

њ е гових
и

књига

рад

нашој

мн огобројних

за

омладини

пр и мена .

на

научно м

и Wunder des Himmels (1
изд.
StLittgart 1834) (из: Newcomb . Engelmann: Populare Ast,ro•no-mle).

потребних

рад.

науке .

Друш тв о " Никола Тесла " издаје од 1 јануара 1941 године часопис
,, На у к а и Т е хн и ка " на чијем уређивању заједно са прет седнико Друштва
с а рађ уј у мног и
пис

има

двојаки

и нжењери

и

професори

нашег универ з итета .

Овај

ча со

циљ:

1.) Да доносећи оригиналне радове наших стручњ а ка еле к тро т ех 
нике,

р а д и отехнике

и

свих

других ,

њима

сродних

наук<~ ,

допринесе

у!-'а

п ре ђивањ у т и х наука .

2.) С друге стране да популарним чланцима из области Т '1Х нау
к а, на ро ч ито техн и к е и пр и вреде , упозна и ширу публику са савр е меним
п ита њима и з тих области , те да им тако користи. Нарочито је ту значај

н а рубрика " Техника, индустрија и
о тех н и чким , и ндустр и ским и

привреда ", у којој се доносе чл а нцiоi

привредним

питањима која се односе

на

н а шу земљу и наше потребе.

Сем овог часописа друштво " Никола Тесла " издаје и стручну би
бл и отеку ; у њеном и здању је већ изишла књига " Полифазни с и стем " од
и нж. г.

s.

Слввка Бокшана .

Тако ће Друштво " Н и кола Тесла " са својим Институ т ом , својим ча
сописом и стручном библиотеком прикупити о-ко себе многе млад е, ам
бициозне људе, жељне научног рада и тако ће у потпуности одговарати
с в оме циљу: унапређењу науке и технике. Истовременv ће тиме задо
вољити и научне и културне потребе у нашем друштву.
Часопис " Наука и Техника " може се добити у уредништву и адми
нистрацији Друштва " Никола Тесла" у Краља Александра улици број 48.
Годишња претплата на часопис је 60 динара, за чланове
Друштва и
за
"ђаке 40 динара. Чековни рачун Друштва је бр. 57346.
Винка

Ј.

ljava, teta Orioris, jma rad•i alnu br
zjnu
30,0 km/ sec.
lzracunal'i su za·tiim i kolliki ј~
oЬim prostora р u maglj~li koj•l
mogu osvetlitj zvezde гazn1~ ~pek
t raln1ih klasa, а koje su sпlmiJene
t eleskopom od 60 palaca па
OJ?:~-ervatoriji . Mt. Wilson •. ~~ su dobl·ll
sledecLI taЬ\jcu, u. koJOJ l?rve . dv~
vred•nosti za р П•ISU sasltlm SIQU
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Во
Svetle ј tamne magline. - Znaв,-Во
mo da u Galaks1iji postoje dve vr~
А
ste
difuzn1ih
mag\lina:
svet•le
1
F
tomne.
Tamne
se
ra~ljkui~. od
1
G
svetl'ih samo time sto 1h ПiiJedna
2
к
zvezda ne osvetljava, dok su o_ne
о
м
druge svetle zahvaljLiju6i tome:. s!o
82
...... . J·u
<vetlost
neke
oЬIIZПJe
0,00052
Svega
О d ul\lja
~
•
Ь
zvezde iii fluoresojraju, ako Је 0 U poslednjem stupcu tab\lice. n~
1-iznja zvezda dovoljno topla ~spek
tralna klasa О ili Е). Po~taviJ.a s.e lыj se broj n magljna, osvetljen,l h
spektralpitanje da li sve·t le .magllne lmaJU zvezdama odgova.raju6ih
НuЬЫе-а.
isto porekl·o •i kr~ta~J~ _kao zvezde nih klasa ро statlistioi
koje ,ih obasjavaju, 1\1 !~ pak. v.eza Vidi se da lizmedu de.la prostor:
koja postojj izmedu_ ПJih. slucaJna. koj..l Ј'е dovoiJ'no osvetiJen, tak~ d
'd · · brojad n.
Ako је ovo posled~Je tacno, on~a se magHn1a moze V'l et1, 1
veza
oсе magl'ina svetlet1 dotle dok Је postO<JI.. tesna vez а : Ova
.
d
kozvezda u njenoj bli_z·ini, а . ~ada se, kazuje da su m~gllne ; 1 .zvez е
raspf
posto ,jm је kretanJe razlю_t.o, ra- је ih osvetljava)U sluca)ПO
z'idu, sve·tla magl:.na postace tam~ redene u pro-st•oru. Ako pak. mag 11па. Ona Ьi
mogla
opet
posta!lt ne ,jmaju i•sto poreklo ~ао 1 zvezo~·da se
svetla ako se su5Jretne sa
nekom de koje jh osvetljavaju,
Р 1 n redruqom zve!dom.
. .
Propor c1ionalnost ,jzmedu
• · ·
. susreN·a ·ovom proЫemu rad11111 su V . m e t i Hjpoteza о s 1uc·aJnlm
.
.•
Ь' • . .
brOj
maА. Ambarcum·jan ,ј
G. Gordelad- tjma odl1cno о JdSПJUJe
.
l '1 k'
ze, kojj su napjs.a.\j .'ј je?nu r?spra- glina , n, а narocjto to stc;> Је ve ·~
maglina sa spek.trlm~ В1 d
vu о tome. lz П•Је 1zlaz,1 da Је su- bro'j
sre:•t zvezda sa
mag\oinam.~
.ap~o Ес , tj . o-n ih ko•j e osvetljavaju zvezltl'·no slucajan i da postOJ'I. Jedtn~ de ovih klasa.
stvo t amг~jh ј svet\lih .m.agllna. Onl
Treba pr1imet•i1ti da su od 150 masu kod pet r-a znjh slucaje~a odre:lina koje је НuЬЫе
reglistrova~,
dili rad j jalne brz·ine svetlllh ~ag~l ~amo 82 klasifjkovane Р? spekt~I
na ј zvezda koje jh osvetiJ~~~JU ГТ!a. Njje iskljuceno da Ь1 ~laganJe
ј nasl:j d -a su one sa~vjm razl1~1te. vrednost,i р ј n po·stalo vece.. ako
Tako n'a pr·i me-r magllna u Orlonu Ьi se ,ј ostale magljne uvrstlle u
ima radja\nu brzinu
17,5 km/ sec,
а zve·zda koja је uglavnom osvet- gornju taЫicu.

во

П р етс е дн и к Дру ш т ва ,. Н и кол а Тесла " је претседн и к нашег " Аст ро
номс ког друштва " г , Вој и н Ђур и ч и ћ , ми нистар у пенз и ји, иначе велики
мецен е.

астрономске

треба напоменути: Dtoptrtk
(Беч 1830), Theoretische und Praktische Astronomie (Беч 1821-1827)

пољу ел е ктри

Ту ће б и ти свих

управник

списа

дећ и х личности у нашој земљи. Тако ће Друштво• " Никола Тесла" поди
ћ и ускоро " Инст и т у т Николе Тесле ", {који је већ у изградњи) у коме ће
се

и

-трањивању астрономије. Од њ~говс;>г

Интере

искрено разумевање

за

доста створио, а његова популарна
дела много су допринела
распро

прошлога века није мо

много

на

Је у

исти положај у Казан . После
Trie•snecker-a (1817)
постао
је управник опсервзториј':' у Бечу.
Као насте.вник и писац Llttrow Је

Можемо једино зажалити што је Тесла своје проналске остваоивао
у туђини , у далекој Америци , али ипак знамо да му није било могућно
гло бити у њој

заинтересовао

смрти

претседника .

земљи , јер за такав рад крајем

Blsc~of

Студирао

на

животу .

р а д и ти у нашој

се

се у

~lttrow

опсерваторије у Кракову. 181 О иде

За многе заслуге на научном пољу рада Астрономске друштво
ј е на својој годишњој скупштини 1940 год . изабрало
Николу
Теслу
за ,
с в ог

рано

професор

мн о го могућности . Он је највише радио· на електрицитету и ту је дао
сво ј е
највеће проналаске у области
електротехнике и радиотех н ике .
Тесл и ни проналасци су били од огромнога значаја за напредак: ф и зике,
технике ,

родио

Чешкој.

von

астрономију те је већ 1807 постао

поље

му је за

Edler

+

Баљ,..t;,

професор и члан управе Астрономског друштва
-
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lz zblra svjh vrednostj Р, kojj jz. sto zavjsj od toga da lj svetlost
'nosj 0,00052, vjdj se da zvezde prolazj kroz jednu jJij vise magJj,na.
osvetljavaju samo 1/ 2000 deo ceTreba navest•j da је В. V. Kukarloga prostora u Gakalsjjj u dovoljkjn nasao da је selektjvna apsorpnoj mегј, tako da se mogu yjdetj
cjja
svetlostj obrnuto
srazmerna
magljne, Alj ako u krugu poluorecnjka od 2000 parseka jma 150. ma- talasnoj duzjnj, sto se dosta razlikuje od Raylejghevog zakona, pregljna, onda broj magllin•a u ceiom
ma kome је apso•rpojja kod maMlecnom putu mora Ьitj 2000 puta
nj'ih talasnjh duzjna obrnuto srazvecj, dakle oko 300 000.
me rna cetvrtom stepenu talasne du
Ambarcumjan ј Gordeladze uka- zjne. Na ovaj nacjn moc1 се se
zuju na to da svlih 300 000 maglina utvгdjtj koljke su pгosecne razmemoraju Ы,tј rasporedene na o•tsto- re cestjca koje obrazuju magljne.
janju ne vecem od 1000 parseka s
То sto је selektjvno
upjjanje u
obeju strana ravn.j Mlecnog puta,
tamn:jm magljnama ·obrnuto proјег se zvezda О ј В, koje jh u veporcюnal,no talasnoj duz·jnj
svetlocjnlj osvetljav·aji.J, ne susrecu na
stj, znacj da је apsorpcjja u jn.
veojm otstojanjjma od ove ravnj.
fracrvenom
delu spektra znatno
Moze se smatratj da se ovjh
300 000 magl>ina nalaze u djljndru menja nego u plavom ј ljublcaprecnljka oko 2000 parseka ј vjsjne stom. lz toga jzlaz,j da cemo na
200 parseka, jz cega jzlazlj da na plocama koje su ·osetljtjve za j!l8000 kubnljh parseka dolaz1j jedna fracrve-ne zrake ј pomocu fjltara za
tamna magliina. (Astronomljceskj ka- crvene z.rake vjdetlj Mle-c nj put
~natno manje jzmenjem
apsorpcjlendм 1940, Go.гkj),
JOm svet/ostj, Narocj.to Ьi Ьilo zaпjmJjjvo
snjmanje neba u pravcu
Apsorpcija svetlosti u meduzvez- Strelca, gde se na•lazj sredjste Gadanom prostoru. Rad Ambarcu- laksjje.
mja.na Gordeladzea, о
kome је
Ov:jm pjtanjem bavjo se ,ј Baade
gore bllo гесј, osvetlja.va ј pojavu ·sa opservatonj,je Mt. Wtjlson
kojj
apsorpcjje svetlostj u meduzvez- ie narocj·to jspjt~vao Mlecnj put odanom prostoru. Moze se racunati ko galaktjcke duzjne 3ooo-35Qo ј
da magljne prosecno odbljaju oko sjгjne - 80 8°, sJ1jmajucj jsto30 % svetlostj koju dobljaju od vremeno ј kroz crven1j filtar i pozvezda. Prema tome, sjaj zvezda mocu oblcn1jh ploca osetljjvih n.aro'koje se nalaze jza takvjh magJj,na, cjto za ljublcastu •i pl•a vu svetlost.
mora bl,vj o.slaЬijen za o>ko 3ОО/ о jli Veca prod:j,гna moc crve•n e svetlopriЬIIjzno, Om, 3. Tri magljne, рго~ s.tj ?jn•j da na fotografjjama sпjm
secno ,ko•j e su na daljjn,j od oko IJenlm pomocu nje jma vise zvezjednog
kjloparseka od galakNcke da nego na onjma sn,jmJjenjm bez
ravnj, apsorbovace
oko Om, 9 od fjltra. Na sпjmcjma pomocu crvene
sjaja zvezda raspo•redenlih pozad·j svetlosti oЬitjrk tamn1jh magliinta menjjh. Дlј apsorpcjja svetlostj ok•o nja se ј nj'ihove razmere su manje.
galak~jcke гаvпј,
utvrden·a пjzom Na ovjm sn.imojma zapazeno је ј
radova pocev od 1930, tjzn.os·j oko nekoliko zbljenjh jata, koja se na
·1 m na kJjloparsek. lz toga jzl.azj da oЬ'icnljm plocama ne yjde n·jmalo
ova pojava nastaje usled apsorp- iJj veoma slabo.
cjje svetlostj od strane tamn.jh maBaade је pr.imelilo da ј prj kratgljna, sto mnogo menja dosadasnje pojmove о orjгod·j
kosmjcke koj ekspona.Z.i ploce, рг1ј sm,j·nanju
a;psorpajje. Dosada se smatralo da crveпim filtrom, ova bude ргеkгј.
·kosmjck•j оЫаk , koji
ravnomerno vena prji'icno jakim velom; ovaj
jspunjuje prostor, apsorbuje svet- veo postojj kod snimanja pnj razlost, а sad, medutjm, treba pгjhva n•jm atmosferskjm prjJjkama, а utotjtj qledjste da to cjne tamne maJjko је јасј ukoljko se snrjma preqline koje leze na putu koj>jm svet
deo
neba bJ.ize horjzoмu. Znaci da
losn1j zrak od zvezde do•lazj nama.
'LI'Pjjanje, prema tome ne mora Ьi ovo zamagljiv•a nje treba priplisa.t.i
atmosfeni,
·i•ako
ova
tj neprekjdno ,ј ravnomerno, vec s zemaljskoj
·prekjdima,
cas vece cas
manje, mnogo lakse propusta crvene nego

+

plave zrake. Ne moze se sigurno , хв~лност г. др. Милошу Радојчићу,
utvrd>itj uzrok vela, а/ј mozda је on доценту универзитета, који је био
jzazvan crvenim
linti jama
spektra љубазан да прегледа превод и иc
nocnog neba. (Astronomiceski ka- прави терминологију.
lendar 1940, Gorki).
о nисцу, г. Е. Картану, г. проф .
Sto godina od smrti Poisso~-a. ~ М. Петровић у предговору каже:
S. D. Pojsson (1781 - 1840) Ь10 Је
Много пута је речено да права,
tliplicnrj prets~>avпjk Politehnicke sk~- чиста наука нема ни отаџбине, ни
Је; • ОП је o•voj skol•i pr•ipadao naj- границе, да нема науке ни фран
рге kao ucen1ik, а zat•im kao repe- цуске, ни
енглеске,
ни
нем~чк~,
t>itor, profesor 'i egzamjnator. Као већ да постоји само наука коЈа 1е
nastavn1jk u ovoj jnstituciji stvorio општа и припада целоме свету. То
је redovan kurs mehanjke iz koga је донекле и тачно у извесном сми
је projzjsao njegov Tra•jte de Ме- слу, али не и са свих гледишта .
caпique (2
sveske, 1 izd. 1811) Такво се тврђење не може прими
С>iјli se utljcaj ,ј danas osec.a. U me- ти ни за математику, јер и она, пo
han.jci је rad 1j•o pod utjcajem ide- ред све апсолутности истина које
ја Lagrange-a i Laplace-a
razvija- су њен предмет и које су незави
јuсi ih dalje. Bavio se li pojedinac- сне од људских схватања и nутева
njm proЫem•ima (na рг. kretanjem којима се до њих долази , ипак има
cigre
na jednoj ravni) ai'i
naro- и један специфички карактер што
бјtо metodjckJim pjta.njtjma.
U me- је везује за личност. Јер , матема
hа•n• iој , umesto Lagrange-o•v jh
ko- тичке науке имају се сматрати . ~
ordinata brzina uvodli impulsne ko- као једна врста уметности, у коЈ?Ј
ordinate c1me jednacjne
meha- лична осетљивост и укус остављаЈу
nike
dobljaju
podesnjjj
jzgled . трага и где индивидуална конструк
Sеm toga је sa uspehom
obradrj- тивна моћ и једна нарочита естети
vао sve grane star•i je matematicke ка играју знатну улогу. Математич
fiZ'ikе: Kaprilarnost, ugirban•j e ploca, ке
теорије су индивидуалне
кoн
elektrostatika, magneto·st>atjka, spro струкције чија је грађа општа и на
vodenje toplo•t e. KoJjko је Po·isson располо~ењу целоме свету, али У
Ьiо _~lodan. vid_i se ј f?O
mnog_o- чијој ко-мпозицији игра велику yлo
brojrll~ poJmOvlma kOJI nose nJe: гу архитекта и његове личне
ocogovo 1me: Р . zagrade u mehan·ICI, , бине. Оно што се при таквим кон
р ~on. stan.t.a u na~.~i о ela~~icitetu! струкцијама сматра као лепо, оно
Р. •mteQ>ral u teoПIJ 1 potenбljala,
1 у чему се огледа стваралачка вe
najzad poznata jednac.jna 6. V= - n ~ штина и укус аутора, до-лази врло
Pdjsson је
napisao preko
300 често од личних особина конструк
гаsргаvа, ј blo plodan u svakoj тора, па чак и од особина ра~е.' о_д
oЫastj koje se dotakao,
ali је васпитања и од средине у КОЈО' Ј 1е
njegova dela dosta tesko C.itati поникла ауторова активност ...
zbog nj,jhove prevelike - ops,jrnost>i.
Писац овога приказа француске
Teoni·skii, Ьtјю је ortodoksnj pnjpad- математике
професор на париској
n'j•k atomjst>ike u Laplace-ovom smi - Сорбони и' члан париске Академије
slu. (lz: F. Klelin: D. Entwicklung der наука , Ели Картан , је једна гopo
Math. im 19. Jahrhundert).
стасна
фигура у модерној
Вишој

Г. др. Михаило Петровиt., доајен Геометрији. Својим радовима он је

наших
математичара,
написао
је
предговор
за
предавање
г.
Ели

толико проширио и уопштио геоме
триске појмове и истине,
прилаго

уло·зи Француске

сторе, да се у томе дошло го т ово ,

Картана, професора на Сорбони, о
у

развоју матема-

тике, које је ових дана изашло
штампе као друга свеска

ција

Југословенског

друштва.

из

публика-

дивши их на најразноврсније

до крајњих могућности. То уопште

ње , које је данас основица многим

астрономског н а учним

Југословенско

астроном-

своју

особиту

теоријама, захтевало је "'

створило читаву једну нову

ско друштво и уредништво• часопи- т и чку

са изражавају

про

анали

апаратуру,, чији је један

од

за- главних твораца сам професор Кар

хвалност г. др. Михаилу Петровићу. 1 тан; рукујући њоме као прави вир
Уредништво
исто тако дугује за- 1
, rуоз, он је помоћу ње извлачио из

(
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области неnознатога
свет дубоко скри
ских истина.

читав

вених

један

rеометри-

Нико није био nо·званији О·Д

фесора Картана

сти nоиvаже

А

а

nро-

.

У nуноЈ светло-

..
улогу француских
науч~ика у развоју математике и они
КОЈИ
се код нас
инте
.'
уло·rу и ра
.
ресу}у за ту
ЗВОЈ

науке

мора'

бити _дубоко захвални 'на иде·~у

H~WOJ средини
тичарски

винама

уnо· зна

свет са

фр

Ј

наш

му

да у

матема-

најважнијим теко

анцуске

науке

сви ми дивимо.
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jedinic11: 149,5 miliona km<
'vetlosna t odina: 63282 astr. jedinica =, 9,461.1018 km.
(),:\1168 Jars~k3.
P arsek: 3,260 $Vetlosnil1 godina = 206265 a~tr. jedinica.
Duzi п a tropsk e godint': 365,24220 dana.
nu!i na ~idericnt' gщline: 365,25636 dalla.
f>IJТ.in a шеsеса sinodickщ~; 29 dana 12 casQva 44 m1nuta.
Du~ina me~eca ~idt'~icno~: 27 dana 7 ta!'ova <13 minutll.
lv c~d a нi dan је kraci od srcdnjeg Sunfano~r za 3 ш 56 ~ ~r. ·н .
r>ап ima 1440 minuta ili 86400 sekunada.
• agiЬ ekliptike za 1940 g. ~ 23° 26' 50".
б,бiО..IОта (11 С. G. ~- _sisttplU).
C.>ravitaciona .konstaпta
Pre~nik Sunca pravi
1391106 km
109 Zeml.1inih рr~шЈа.
Prefnik Sunca prividпi нednji .с.· 31' 59''.
Prefnik Meseca pravi
З-473,2 km.
' Precпik Ме~еса prividni ~rednji = al' Ћ".
l!.'m\jin poluprefnik ekvatorski
637В,З88 k111 .
Zt'mljin poluprefnik polarni
t)356,909 km.
7.emljina ma~a """' 5.98.1027 gr.
Sunfeva masa ~ 333434 Zemljinih masa = .2.10 11 er .
1 inch (ene-Jeski palac) .: .2,539954 cm.
1 st()pa 9 12 palaca.
1 шilja, ~nel. ili amer. (Statute mil~}
1,60935 km.
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, urna (па '•St:i пасiп kao kod Ј .
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·
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equato.r Z·one, koj:i do,nosi ~vezd d ·a•s ~~n Dr. Р. Stuker, 1. Teii:
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са прсдrовором

.НИХ АИЛА ПЕТРОВИЋА
професора Уттверзитета

страна 36, са 14 портрета на,јзнаменитијих францусних

Шlrtp..JaTJJчapa. Цена

динара. Ј(њижарима уобича-

јен попуст.

Може се добнтu ) свuм Ј.:њижарама или прено Југосло

венског астроно,нСЈ;Qг Друштва, Београд, Ж.оржа
К,1смансоа lO, чек. рачун бр. 57011.
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