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ВАСИ ОНА 

ЧАСОПИС ЗА АСТРОНОМИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

САДРЖАЈ ЗА ГОДИНЕ 

1 (1953) ДО V (1957) 

ИЗДАЉЕ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА "РУЂЕР БОШКОВИЋ" И АСТРОНАУТИЧТ{ОГ 

ДРУШТВА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ~АВЕЗА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

БЕОГРАД 



VРЕЋИВАЧКИ ОДБОР 

. 1953 
Леро Ћypxoenh, Ненад Јаиковић, Богдан Кузмановић, Др Ћорђе Николић, 

. Инж. Др. Светополв: Пивко, Милора!l Протић 

1954 
Иmw. 8Јiцнмир Ајваз, Перо Ћурковић, Ненад Јанковић, Инж. Бранислав Јова

нови!\, Др Ћорђе Николић, МилораД Проти!\ 

1955 
Иf111(. Влnдишrр Ајоаэ, Перо Ћурковић, Ненад Јанковић, Инж. Бранислав Јова

нови!\ , Инж. Миливој Јуrин, Др Ћорђе Николи!\, Милорад Проти!\ 

1956 
Ик:а. Владимир Ајааз, Др Радован Даиић, Перо Ћурковић, Ненад Јанковиh, 

Июк . Бранислав Јовановић, Ииж. Миливој Југин, Милорад Протиh 

ИЈЈ]I(. 

Ишк. 

1957 
Владимир Ајваз, Др Радован Данић, Перо Ћурковић, 
BpO/utcлnв Јовnнооић, Инж. Миливој Југин, Милорад 

Корда, Србољуб Минооић 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

1953-1957 
Ненад Јанковић 

Садржај израдила 
Душаика Жиоковиh 

Ненад Јанковиh, 
Протиh, Стеван 
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(Ри.мс"и број означује rодину, а apalic1ш cmpally) 
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чллнци i 
АЈВАЗ ВЕРА, Проблем nогона међупланетарних 

бродова, 1, 10. 
Земљин вештачки сателит, 11, 38. 

АЈВАЗ ВЛАДИМИР, Неки основни пробле~ш ра
кетиог nогона, 111, 11. 
Сондажне ракете и Међународна геофи
зичка година, IV, 54. 
Значајан дан, V, 43 . 

АЛЕКСИЋ БОЈАНА, За ракетне аматере, V, 80. 
АНЋЕЛИЋ ТАТОМИР, Улога астрономије у развоју 

математике, 1, 33. 
Проблем савлађиваља Земљине теже 
nри летовима ван Земље, 11, 65. 

АТАНАОИЈЕВИЋ ИВАН, Сунчева nосматраља и 
љихов значај за физику Сунца, П, 17, 
11, 48. 

БАЗЈАНАЦ Д., Осврт на Међународни астронау
тички конгрес у Риму, IV, 75. 

БОРОЦКИ ГЕОРГИЈЕ, Араnска ђаволска звезда, 
IV, 63. 
Пасја звезда у дре,.ном Египту, IV, 76. 
Кинеска звезда гошhа, V, 7. 
О животу у васиони, V, 42. 
Загонетна nланета Марс, V, 113. 

BURBIDGE GEOFFREY, Краб маглина, V, 63. 
ВУЈНОВИЋ ВЛАДИС, Шеста деценија загребачке 

горљоградске звјездарнице IV, 80. 
Фотометрија nомрчине Мјесеца 13 /14. V . 
1957, v, 115. 

GAMOW GEORG, - EHRICKE KRAFТ, Ракетом око 
Месеца, V, 68. 

ДАНИЋ РАДОВАН, О астрономским дурбинима, 
I'I, 10. 
Посматраље тоталног Месечевог помра

чеља, 11, 29. 
Посматраље Месеца, 11, 73. 
Сnектрална анализа у астрономији, 
IП, 25. 
Зашто је астрономима nотребна студија 
релативитета, III, 34. 
Мали кратери у Мору Киша, V, 34. 
Два велика система у астрономиј и, V, 
72, v, 108. 

ДАЧИЋ ЉУБИША Неке занимљивости о сатели
тима су'нчева система, IV, 49. 
Шестоструко Сунце у сазвежђу Близа

нада, V, 45. 
ДИМИТРИЈЕВИЋ ИЛИЈА, Исnитиваља у лету мо

дела пројектила испаљених помоhу бу
стер ракета, 111, 78. 

ДРАГАШ ДАНИЛО, Историјат ракете "V-2", 11, 90. 
'ВУРКОВИЋ ПЕРО, Могуhност судара са метеори

тима при меl)упланетским путоваљима и 
историј а Месечеве површине, 1, 13. 
Основни проблеми међупланетарне нави

гације, 11, 93. 
Основни nојмови о двојним звездама, 
IV, 1, IV, 28. 
Вештачки сателит посматран из Београ-
да, V, 61. 

--- Сунце и Сунчева nовршина, У , 97. 
ЕКСИНГЕР ДРАГОСЛАВ, Метеорски кратери на 

Земљи, V, 78. 

1 
ЈАНКОВИЋ НЕНАД, Из једног старог календара, 

1, 37. 
Наша астрономска терминологија, П, 96. 
Јосиn Славенски, IV, 15. 
Марс у прошлостн, V, 2. 
Стеван П. Бошковић, V, 35. 
Три записа о кометама у једном старом 
рукоnису, V, 56. 
Први вештачки сателит, V, 63. 
Календар код Срба, V, 77. 

ЈАЊИЋ МАРКО, Медицински nроблеми лета, 11, 7. 
Проблеми васионске медицине, IV, 73. 

ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ, Летећи таљири, Пl, 7. 
ЈОВАНОВИЋ ДЕСИМИР, Путаље совјетског и аме

ричког вештачког сателита, V, 75. 
ЈУГИН МИЛИВОЈ, О лету у свемир, 111, 40. 
• • • Користи од вештачког Земљиног сателита 

без nосаде, 111, 37. 
КНЕЖЕВИЋ ДРАГУТИН, Испитиваље ракетних 

мотора са чврстом погонском материјом 
и прорачунн ~tеких параметара, V, 128. 

КРОКО Г АЕТ АНО АРТУРО, Кроз педесет идућих 
година - nут ка бескрајном простору, 
11, 70. 

КУБИЧЕЛА АЛЕКСАНДАР, Покушај сложенијеr 
аматерског nосматраља, 111, 14. 
Номограм привидног дневног кретаља 

Сунца, Пl, 91 . 
CUDERC Р., Упознавање васионе, 1, 46. 
ЛАКИЋ ДУШАН, Народна имена за нека сазвежђз 

и звезде у Северној Далмацији, IV, 34. 
МАТОВИЋ ВЛАДИСЛАВ, Лет у Васиону,I, 16,1, 48. 

Меl)узвездани лет, IП, 1. 
МЕЈУХАС ХАЈИМ, Пројекат "Вангард", V, 8. 
МИЛАНКОВИЋ МИЛУТИН, Математичка теорија 

тоnлотних пој ава проузрокованих Сун
чевим зрацима, ll, 33. 

МИЛОШЕВИЋ МИЛОЈЕ, Електротехника и лет у 
васиону, 11, 51. 

МИТИЋ ЉУБИША, Проблеми тачног времена и 
астрономија, П, 84. 
Досадашљи резултати проучавања nла
нете Марса, 111, 4. 

МИТРИНОВИЋ РУЖИЦА, Открнћа и занимљиво
сти у области планетоида током 1952 го
дине, 11, 47. 
Жене астрономи, 111, 29. 
Посматране комете токоы 1954 год11не, 
111, во. 

Од nосматраља до путаље једног nлане
тоида, V, 5. 
Ле Верие, V, 110. 

МИШКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, Нове звезде, П, 1. 
Хронологија астроно 1ских тековина 11. 
В2 , lll, 65, 111, 90, IV, 22. ' 
Астрономске карте н њихова уnотреба 
v, 57, v. 90. • 

МУШИЦКИ ДУШАН, Потерна пуљења за ракете 
на базн црног барута, 11, 87. 
О nогонским смешама за ракетне мо
торе, V, 27. 



ЋОР'&Е, Р.vђер 8oiDit08Jiћ ао ПОIЏ'· 
аариэатор астрономије, 1, 2. 
Antlepr Ајншrајв к теорија репаткак
тета, Ш. 49, Ш. 711. 
АНТЕ, Атмосфера планета, 1, 39. 
о IIJiaЭВИII струјама у · атмосфери, П, 15. 
Ротација наше Земље, П, 77. 
Веwтачкк Земљин сатепит, IV, 77. 

О(ZАЉАИ ВАСИЈIИЈЕ, Примена фотоелектрон
ских уређаја у астрономији, Ш, 61. 

- Мереље васионс!DIХ отстојаља, V, 3В. 
fЈD:.ЈОВИЋ ПАВЛЕ, Инерцијални систем за вође

·И.е ракета, V, 36. 
ПОПОВИЋ АЈIЕКСАНДАР, О могућностима ну

кпеарне енергије за погон интерппаве
тарних ракета, V, 1. 

ПРОТИЋ МИЛОРАД, Месец, наш први сусед У ва

сиони, 1, 5. 
Нова потврда Ајнштајвова ефекта, 1, 151. 
Двојна џивовсв:а звезда еnсилон Кочи-
јаша, П, 20. б . 
Како је пронађена планета Ср иза, 
m, 53. 
·IX конrрес Међународне астрономске 
уније, IV, 8. 
Савремене опткчке телесв:оnске кон
струкције, IV, В1. 
Комета Аренд-Ролан,l( (1956 h), V, 33. 

ВА.СИОИА. 1-V, e••r1118 

АПIИЋ ИР.АКЈIИЈЕ, Са VII конrрес:а Међуна~две 
Р астронаутичке федерацизе, V, 40. 

РУСО ПЈЕР, На крају васионе, Ш, 9 .. 
Р?ДНИЦКИ КОНРАД, како исnитуземо "нeиciii(. 
. тани" простор васионе, V, 66. 

___ Да ли је васиона бесконачна, V, 100. 

В КОСТА, Поводом Петог ·:Конгреса _Међуна
СИВЧЕ родне астронаутичке федерацизе, 11, 79. 

СИСОЈЕВ ВСЕВОЛОД, о стабИлности ракета, IV, 20, 
. IV, 45. 

СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, "Електро-гравита
ција", V, 102. 

1 
ТЕЛЕКИ ЋОРЋЕ, 'Уnознаваље Марсове nовршине, 

IV, 59. 
ЧЕПИНАЦ ЧАСЛАВ, О к~ендару средњеамерич

в:ог nлемена Маза, IV, 25. 
Прве белешке 0 новој комети Мркос, 
v. 71. 

ЏЕЈМС П. Ф., Границе живота, 'IV, 29. 
ШЕВАРЛИЋ БРАНИСЛАВ, Астрофизичка опсер

ваторија у медону, 11, 42. 
Нова велика астрофизичка опсе~;~вато
рија у Горњој Прованси, њена опрема и 

достигнућа, V, 105, 
ШТЕМЕР ЈОЗЕФ Из историје технике млазвоr по

гона, iп, 31, IП, 56, 111, В2, IV, В, IV, 30. 

ЗА НАШЕ ПОЧЕТНИКЕ 

Астрономија, IV, 17. 
Астронаутика, IV, 18. 
Небо, IV, 18. 
Хоризонт, IV, 1В. 
Зенит к надир, IV, 19. 
Ракета, IV, 19. 
Посматрач, IV, 36. . 
Ракетни мотори, IV, 36. 
Mano геометрије без ма'l'ематичке симболике, IV, 37. 
Координатни систем, IV, 37. 
Хоризонтски .координатни систем, IV, 3В. 
Махов број, IV, 3В. 
Облик Земље, IV, 64. 

4 Земљиво обртаље (ротација); дан и ноћ, IV, б • 
Часовници кроз историју, IV, 93. 
ОдређиваЊе даљина небеских тела, IV, 94. 

АСТРОНОМСКЕ ПОЈ АВЕ 

1, 30, 1, 62, 11, 30, П, 62, 11, 107, IП, 22,. 111, 46, IП, 72, 
Ш. 95, IV, 24, IV, 48, IV, 71, ly, 96, у, 31, V, 59, V., 
1111, v. 132. 

Небе~ки nолови, '1еридијан , и циркумnоларне зве-
зде, V, 24. v 25 

Месни екваторски координатни систем, ' . . 
Небески екваторски систем, V, 26. · 
Звездано време и звездани дан, V, 52· 
Веза између ректасцензије небеских ;ела и звезда-

ноr времена, V, 53. . ава 
како се на оnсерваl!'оријама одређу,зе и Од%ЈЖ 

звездано време, V, 53. 
Земља је најбољи часовн':lк, V, 54. 
Сила коју селенити моразу nознавати, V, 55. 
Време no Сунцу, V, 8В. . 

. Веза између СЕВ и nролаза звезда крез меридиЈан 
места, V, 125. 

Како савладати Земљину тежу, V, 127.\ 
Најосновније о ракети, V, 127. 

ВЕС-ТИ ИЗ ДР.УШТАВА 

п, 2В, 11, 54, ш, 17,. 111, 41 , 111, 64, 
70, v, 17, v, 46. 

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ 

АероАЈ~D~П~ЧКВ Т)'ВМ 

Постигнута је брзина до 13 Маха у аеродинамичком 
тунелу, п, 57. о 

'Услови за л~ nри Маховом броју 15 и 2 У аеро
динамичи:ом тунелу, 111, 46. 

' }"с.чови лета при брзинама од 15-20 Маха У хели-
умсв:ом аеродинамичком тунелу, 111, 70. 

Иови суnерсонични аеротунел у Moffet-u, IV ,41. 
Ира суnерсонични аеротунел, IV, 41. 
V . еуперсоничном тунелу nостиrнуте брзине од 15 
Маха, IV, 69. 

В.ll.uorpaфiiJa 

rодиши.ак наШег неба за 1954, II, 27. 
Stemmer Ј., Raketenantrlebe, II, 62. 
Кalser Н., Ракете превозна средства будућности, 11, 

108. 
Ново И3Д811ое NGC катапога, III, 44. 

Sanger Е., Истраживања између аеронаутике и 
астронаутике, 111, 46. 

Kбlle Н. - Керреlег Н., Прегледник астtюнаутиЧке 
ЛИ'I'ературе, IIJ, . 46. 

Ас'!lронаутички речник, ' 111, В6 . 

Највећи атлас неба, II1, В7 . 

Годишњак нашег неба за 1956, IV, 13. 
Нови фотографски атлас неба, IV, 69. 
Југословенска послератна издаiЬа а~ронаутичке 
литературе, 1V, 92. 

Алманах Бошковиh за 1956, 1V, 92. 
Приказ на ново објављену књигу о летећим тањи· 
рима, V, 24, 

Spenser Dzons Harold, жив·от на другим световима, 
v, 52. 

)IIIВЈ'&Лактичкн простор 

нова скала за простор у васиони, 11, 26. 
Астрономи и галаксије, II, 59. 
Празан простор У природи, III, 19. 
видљивост nростирања Андромедине маrлин!!, III, 

46. . 
ЈПирење васионе, 1V, 45. 
Судари галаксија, 1V, 6В . 

васионске и сателитске ракете 

Ракету за Месец мог:уће је саградити, 1, 25. 
ТРи пројекта фон Брауна, Ј, 25. 
Пројекат "Вангард", IV, 41. 
Ракете за Месец, V, 1В . 

Комnанија Geneгal Electric објавила nодатке о nр
вом степену ракете "Авангарда", v, 22. 

Ракета "Авангарда", V, 24 .. 
В децембра 1956 исnал.ена у САД прва ракета за 
вештачки - сателит, V, 46. 

ТРанспортна ракета сателита "Извидник", v, 49. 
Морнарица САД испалила ракету "Вајкинг", v, 49. 
Платформа за испаљивање ракете "Авангарда", v, 

В5. 

Нова ракета за исnаљивање' подручја будућих са
телита, V, В7 . 

George Н. Clement о Р&Кети за Месец, V, 121. 
Прво испаљивање ракете "Авангарда" , V, 122. 

Веmтачки сателити 

Пројекти фон Брауна, 1, 25. 
Прва фаза успостављаља вештачког Земљиног са- , 
телита, ЈП, 21 . . 

Први вештачки Земљин сате~ит, II1, 44. · 
Вештачке Земљине сателите сnоменуо Елвуд Кве
сада, 1II, 46. 

САД би могле послати у васиону различите ве
штачке сателите, III, 70. 

Alfred Zaehringer ИЗЈ.i>адио nројекат малог сателита 
Земље, IV, 13. 

Обавеш'l'ење о nрограму са'l'елита, 1V, 42. 
Пројектом вештачког Земљиног сателита у СССР 
руководи П. Капица, 1V, 66. 

Пројекат такозваног сателоида, IV, 6В . 
Пројекат вештачког сателита проф. Сингера, IV, 69. 
'Уговор за израду другог стуnња сателита "Аван-
гарда", IV, 70. 

Програм изградње сателита у САД, 1V, 86. 
Предлог за настањени сателит, JV, 8"8. 
Проф. Стањуковић о лансирању совјетског сате

лита, IV, В9 . 
Сателити, IV, 89. 
"Сателоиди" - сателити са смаљеним погоном, IV, 

91. 
Избацивање малих тела на путаЊу сателита, 1V, 91. 
Совјетски вештачки сателит, V, 18. 
Масовно посматрање летова вештачких сателита у 
САД, V, 20. 

ПiiЈема вестима из совјетских извора, лансирање са-
телита у СССР извршиће се у току 1957, V, 22. 

"Moonwatch", V, 48. 
Спуштање и сnасаваље сателита, V, 51. 
Посматрање лета . вештач.ких Земљиних сателита, v, 84. . 
ПрИпреме у вези nрограма "Moonwatcn", V, 84. 
Платформа за испаљивање и лансирање ракете 

"Авангарда", V, 85. 
Саl!'елит ће бити с'преман' за избацивање, V, , 117. 
Према далекосежном пројекту фирме General Elec

tric изградиhе се вештачки сателити за пренос 
теле13изиских емисија, V, 119. 

Фирма Brooks-Perkins из Детроита испоручила прве 
КуГле за вештачки сателит, ·V, 122. 

Вођени пројектили 

Нови дириговани nројектил Крајзлер "Redstone", 
1, ~5. 

6 бомбардера без nилoll'a Martin В-61 "Матадор", 1, 
55. 

v 

Дириговани пројектили у Великој Британији, 1, 58. 
Дириговани пројектил у САД, 11, 23 .. 
Последњи извештај о совјетском ПРОЈ~ктилу, 111, 19. 
о новим совјетским диригованим прозектипима, 111, 

44. Об. 
Познати пионир астронаутике Херман ерт савет-
ник америчке армије, 1П, 85. . 

Објављене су нове појединости о вођеном nрозев:-
тилу Хермес А 1, 1П, 86. . " 

Противавионски вођени nројектил "Oeгllkon , 111, 
В7. 

Канада исnитује нови дириговани nројектил ваздух
ваздух, 1П, ВВ 

Пројектил Northrop "Snakr" ТМ-62, IV, 43. 
Нови амерички вођени пројектил ваздух-ваздух, 

rv, 43. . 
Систем "праhења путање звезда" за вођеље прозек-
тила, JV, 66. . 

Историјат развоја немачких диригованих nрозек
тила на састанку НАТА, IV, 68. 

Интерконтинентални балистички пројектил "Атлас", 
1V, 69. 

На опитном пољу White Sands врше се исnитиваља 
исnаљивања "напразно" балистичких ракета и 
вођених пројектила, 1V, 70. 

Геодезија 

Одређивање померања Земљиних полова из посм;~
трања за одређивање тачног времена, 1, 22. 

Померање Земљиних полова и савремене тежње у 
њихову изучавању, 1, 2В. 

Геофизика 

Испитивање еластичности Земље noмohy часовника, 
1, 20. 

Предвиђа се студирање поларне светлости, 1, 54. 
Спектар ноћнег неба, П, 22. 
Команд-а за истраживање америчког ваздухоплов
ства испитује разлике у потенцијалу између 
Земље и високе стратосфере, П, 56. 

'У оквиру испитивања високе атмосфере у пројекту 
је употреба ракете "Викинг", П, 5В. · 

Агрегатно стање Земљине унутрашњости, П, 61 . 
Фондација за Гравитациона истраживања, V, 20. 

Друштва, организације, ·конгреси 

Четврти конгрес Међу~;~ародне астронаутичке феде
рације, ·1, 25. 

Постојећа астронаутичка друштва обухватају рела
тивно маЛи број чланова, 1, 22. 

Пораст чланова националних астронаутичких дру
штава, I, 54. 

Оснивање астронаутичке секције Хрватског nриро
дос;•ювног друштва у Загребу, П, 56. 

Америчко дРУШ!Гво за ракетни лет променило назив 
свога часописа, П, 62. 

Велики програм међународног геофизичког испити
вања, П, 100. 

Академско астрономско друштво, П, 102. 
Америчка астронаутичка федерадија основана у Чи

кагу, П, 103. 
Једно аматерско ракетно друштвр, П, 104. 
На прошлој годишњој скупштини Америчког ра
кетног друштва, П!, 19. 

Совјетска академија наука установила је златну 
медаљу Циолковског, 1П, 19. 

Међународна астрономска унија, III, 20. 
Британско интерпланетарно друштво, 1П, 20. 
Златну медаљу Циолковског установила Совјетска 
академија наука, III, 46. 

При Академијй: наука СССР постоји комисија за 
међупланетарни саобраћај, 1П, 70. 

АмеЈ?ичка астронаутичка федерација основана је 
4 )ула 1954 године, 1II, 85. 

Нова астронаутичка друштва, ЈП, 86. 
Недавно је основано Француско астронаутичко дРУ
штво, 1V, 43. 

Међународни конгрес за ракете, rv, 65. 



Vl 

у Пољској је основано астронаутичко друштво, 

н:~в'::~ је основано Француско астронаутичко дру-
штво, IV, 66. 68 

Америчко ракетно друштво, IV, . 
VII међународни астронаутички конгрес, IV, 6t 22 Немачко друштво за васионска истраживања, 'ен~ 
Међународна астронаутичка федерациЈаV т;~мљ 

је за nуноnравноr члана УНЕСКО-а, • · 
Међународни конгрес за ракете и дириговане nро-

јекти.пе V 16. . о-
Од 3 до '8 Децембра 1956 одржан Је Интер~аци 
нални Конгрес о ракетама и вођеним nроЈекти-
лима, V, 119. 

Пет годииа Немачког ракетног друштва, V, 122. 

ЖИВОТ у В&СИОНИ 

Васионско одело које човеку може да обезбеди 
услове за живот на Месецу, 1, 21. 

Ракетни летови животиња, 1, 21. 
Успешно је испитивано васионско одело, 1, 54. 
Претеча васионског одСЈiа, 11, 25. . 
Ваздухопловна медицинска лабораториЈа испитала 
ново "васионско одело", 11, 59. 

Физиологија мсђуплапстарног лета, 11, 104. 

Звезде, Галаксија 

Једна нова класа звезда са емисионим линијама У 
спектру, 1, 21. 

О узроцима наглог пораста сјаја код звезда тиnа 

uv Ceti, 1, 26. t· 
Откриhе нове променљиве звезде тиnа UV Се 1, 

1, 54. 
Једна 11нтересантна двојна звезда, 1, 54. 
Нешто о историји откриhа nромене СЈаЈа код црве
них патуљака тиnа UV Ceti, 1, 56. 

О малим променама сјаја код неких звезда, 1, 58. 
Неке напомене о скали привидних величина зве-

зда, 1, 59. 
Сириус, П, 27. 
Улога прашине у атмосфери хладних звезда, П, 24. 
Променљива звезда Алголова тиnа у сазвежђу Тро-
угла са врло кратком периодом, III, 18. 

Невидљиви nратиоци звезда, !11, 20. 
Начин ломрачења Елсилон КоЧијаша, 111, 43. 
Збијено јато М 3 у Ловачким nсима, 111, 68. 
Звезде пајмање nознате масе, III, 68. 
Средиште Галаксије, 111, 69. 
Окултација звезда nланетама, IV, 13. 
Новости о Алголу, IV, 90. 
Како nостају звезде, V, 17. 
Алгол је ·rpojua зве:ЈДа, V, 17. 
Ново лоnтасто јато, V, 88. 

Изложбе 

Немачки ракетни и васионски музеј, III, !!tl. 
Прва астроиаутичка изложба у Пољској, V, 85. 
У Франкфурту на Мајни отворена је америчка ра
кетна изложба, V, 88. 

Немачко друштво за сnасаваље бродолом~ика V 
120. ' ' 

Астронаутичка изложба у музеју технике НОТ 
Пољска, V, 121 . ' 

Инструменти и опсерватор11је 

КолнСЈiов штамnајуhи хронограф, I, 22. 
Електронски б~ојач и катодни осцилограф приме
љени на приЈем часовних сигнала, I, 23. 

Трансформатор часовника секундарног импулса I 
24. ' ' 

Данжонов безлични астролаб, I, 24. 
Космолошки nрограм тСЈiескопа Опсерваторије Ма-
унт Паломар, I, 56. 

Нови Кудеров зенит телескоп, I, 60. 
Фотодианода, П, 59. 
Модерна електронска фотометрија, П, 60. 
Нови телескоп за npaheљe пројектила, IП, 69. 
Планови за изградљу нове националне астрономске 
опсерваторије у Америци, IV, 88. 

&АСИОНА 1-V, садРIМај 

---------
Историја астрономиЈе 

е од пре д!lеста година, 
Две Бошковиhеве раслрав 

1, 60. п 103. 
Неколико годишњицаirr , 21. 
Календар Римљана, , 
Анаграми, IV, 44· 23. 
Атанасије СТОЈКОВИh, ~О 
Вук маринковиh, V, 1 · 

К омете 

ете Понс-Брукс 1884 I, I , 23, 
Повратак ком 

Комета Брукс 2, I, 25. Понс-Брукс, П, 25. 
Колебаље СЈаЈа комете П 61 
Повратак комете Енке, ' . 
Порекло комета, III, 70. IV 88 
С . . омете и Сунчеве пеге, ' . 
К~а~е~а Аренд-Роланд (1956 h), V, 32. 

Космички зраци 

Космички зраци и опасности од љиховог дејства, 

дlrб:5~е одредио ефекат космичких зракова врше 
се испитиваља, П, 56. 

Америчка морнарица истражује космичке зраке по-

моhу балова, IП, 46. 
Подаци о дејству космичког зрачеља, IV, 88. 

Летеhи тањири 

опет актуелно питаље о летеhим таљирима, П!, 42. 
Мађарски астрономи о појави од 25 октобра 1955 г., 

IV, 11. 

Личне вести 

Нови лретседник Међународне астронаутичке фе
дерације, I, 55. 

Један од пионира астронаутике, Аустријанац Гвидо 
фон Пирке, V, 17. 

nfеђуплаиетарни лет 

Неке калкулације цена међупланетарног летења, 

I, 56. 
Резултати анкете о међупланетарном лету_ У САД 

п, 58. 
Физиологија међупланетарног лета, П, 105. 
И професор фон Карман одржао предаваље , о астgо· 

наутици, IП, 89. 
Да ли може човек у своме животу да стигне до 

звезда, IV, 65. 
Лет у васиону симулиран на Земљи, ·v, 20. 
Jack Irving о путоваљу у васиону, V, 120. 

nfeceц 

Пепељава светлост на Месецу, П, 22. 
Пепељава светлост на Месецу, П, 57 . 
Ултраљубичаста рефлективност Месеца, П, 106. 
Изра<Јунаваље приближне старостИ Месеца, IV, 41. 
Природа и постанак Месечевих мора, IV, 88. 
Месечева мора, V, 17. · 

nfетеори 

Два велика метеорска кратера, П, 99. 
Порекло метеора, П, 102. 
Астрономске појаве, IП, 69. 

' Метеорити, IV, 88. 
Занимљивости о метеорима, V, 119. 

nfетеорологија 

Небески путеви, I, 27. 
Млазна струја у високој атмосфери, П, 57. 
Испитива~е високих слојева атмосфере, П, 
Према ИЗЈави научника дневне температуре 

се колебају у озонском појасу, п, 102. 
Метеоролошки биро у Мајамију употребљава 
кете за испитиваље vрагана, П!, 85. 

:испитиваље северног неба, V, 116. 
:испитиваље високих слојева атмосфере у СССР, 

v, 118. 

настава астроно~tије и астронаутике 

Први универзитет на свету са курсом астронаутике, 

1, 54. 
универзитет у Saint Louis-u уводи у програм своје 
•наставе проблеме васионског путоваља, П, 59. 

На прошлој годишљој скупштини Америчког ра
кетног друштва (ARS) одржан је циклус преда
ваља о васионском летељу, !П, 19. 

снимљена су три цртана филма Волта Дизнија о 
астронаутици, !П, 88. 

настава астрономије у колеџима САД, III, 89. 
и професор Теодор фон Карман одржао предаваље 
астронаутици, !П, 89. 

Научна национална фонАација САД прикупља и 
преводи научну литературу, IV, 68. 

llекролози 

Трагично је погинуо Др Г11нтер Лезер, 1, 57. 
Др Лав Нетовиh, П, 99. 
Eugene Delporte, IV, 12. 

Планете 

Планетоид 1566 Икар, I, 24. 
Пролаз Меркура испред Сунчева котура, I, 26. 
Фотографисаље Марсових канала, I, 52. 
Релативистичко помераље перихела код малих пла-
нета, I, 55. 

Кинофотографије у боји при посматраљу планета, 
I, 55. 

Могуhе порекло љубичастог слоја у Марсовој ат-
мосфери, П, 23. 

Пречник Нептуна, П, 57. 
Венерина ловршина видљива, П, 58. 
Нови подаци о трајаљу Марсове ротације, П, 61. 
Нова мала планета Аморова типа, 1953 RA, П, 61. 
Нова запажаља о Венериној атмосфери, П, 99. 
Граничне величине неравнина на Меркуру, IП, 20. 
Меркурова атмосфера, !П, 20. 
Нови називи детаља Марсове површине, IП , 20. 
Атмосферски притисак на Марсовој поiзршини, III, 

21 . 
Количина воде на Марсу, III, 21. 
Да ли је Венера покривена облацима н,о? , IП, 46. 
Венерина и Меркурова оса обртаља, ПI, 67. 
Марс у 1954 години, !П, 67. 
Прва планета из страног звезданог система, П!, 85. 
Како је поново пронађен изгубљени сателит, III, 90. 
Фотометриј а малих планета, III, 90. 
Пречници планета и сателита, IV, 12. 
Окултациј а звезда планетама, IV, 13. 
Трајаље дана на планети Плуто, IV, 41. 
Још неоткривени сателити, IV, 68. 
Како доказати постојаље вулкана на Марсу, IV, 90. 
Dr. Jean I . F. King студирао "атмосферске при-
лике" на другим планетама, IV, 92. 

Радио шумови са Јупитера, V, 18. · 
Кретаље планета и теориј а релативности, V, 20. 
Планета у двојном систему 61 Лабуда, V, 51. 
Трајаље Венерине ротације, V, 51. 

Развој ракетне технике 

За истраживаље и развој ракета у САД од 1951 до 
1955 трошкови износе 4,7 милијарди долара, П, 102. 

Совјетска истраживаља на пољу ракетног погона 
дају добре резултате, П, 102. 

Напредак ракетне технике у СССР, IV, 44. 
Историјат развоја немачких диригованих пројек
тила, rv, 68. 

Разно 

Ракета играчка, П, 24. 
Н:ајвиша постигнута висина са човеком, је 24.960 .м, 
п, 57. 

Vll ----

Творница авиона Lockeed nројектује атомске ави
оне, П, 60. 

Раздвојна моh човековог ока, П , 104. 
Beh су и теолози на западу приморани да се поза
баве проблемом астронаутике, IV, 43. 

Балони за високе летове, IV, 89. 

' Ракетни авиони 

Ракетни експериментални авион Bel "Х-1А", I, 54. 
Делтакрили ракетни авион без пилота, I, 55. 
Ракетни авион Bel "Х-1А" летео брзином 2,5 пута 
веhом од брзине звука, П, 57. 

Ракетни авиони су најбржи, П, 59. 
Нови незванични рекорди летилица на ракетни по

гон постигнути су у САД, П, 60. 
·нови амерички ракетни авион Bel "Х-2", !П, 44. 
Дорнбергеров пројекат ракетног бомбардера односно 
ракетног путничког авиона, III, 45. 

Експериментални ракетни авион Bel "Х-2", IV, 43. 

Ракетmt мотори 

Ракетни помоhни мотори типа ЈАТО, I , 54. 
Нови ракетни матор, I, 56. 
вакуумско изолираље спремника за течне гасове, 

п, 23. . 
Научници Универзитета у КалифорНИЈИ предло
жили су употребу ракетних мотора, П, 57. 

Америчка фирма објавила је производљу ракетног 

мотора опште намене, П, 58. 
Ракетни матор са течним горивом, III, 88. 
У Форесталовом истраживачком центру истражују 

се ракетни мотори са чврстим горивом, III, 88. 
Нов ракетни мотор са течним горивом назван 

"Спектр", III, 89. 
Микро ракете, IV, 13. 
Нов метод превлачеља метала, IV, 43. 
Најновија верзија енглеског ракетног мотора "Su

per-Sprite", IV, 85. 
Фирма General Electric завршила ракетни матор за 
први ступаљ ракете "Авангарда", V, 120. 

Фирма БеН Aircraft произвела нехлађене коморе за 
сагореваље ракетних мотора, V, 121. 

Ракетни nројектили 

SERP ракетни пројектил, I, 55 . 
Последљи извештаји о совјетском пројектилу, П!, 

19. 

Ракетmt центри, лабораторије, базе 

Нови енглески ракетни опитни центар, I, 23. 
Ракетне базе СССР, I, 61. 
Места у Европи у којима СССР израђује раке·ге или 
експериментише са љима, П, 26. 

Оnитни центар White Sands, П, 100. 
Лабораторија за млазни погон, IП, 19. 
Далеко прекозвучне брзине испитују се у лабора
торији у Уајт Оуку, III, 70. 

Нова лабораторија за истраживаље у развој нукле
арног погона, IП, 70. 

У лабораторијама за гасну динамику свакидашња 
је ствар рад са брзинама од 20 Маха, III, 85. 

Ваздухопловна медицинска лабораторија у Hollo
man-u, IV, 68. 

Проширен је полигон за испитиваље далекометних 
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ГОДИНА 1 

ЧАСОПИС З 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

Беоrрад, јул-сеnт. 19&8 БРОЈ 1 

НАШИМ ЧИТА ОЦИМА 
К од нас се веh доста вре.~е11а oceha nо-

1/Јреба за noкpelilat&eAt једtюг асmроиомс~еог ча

сойиса, у коме би љу6иl11ељи ове 11ауке 11й шли 

занимљиве и Поучне чланке 11 Преко "ojera би 

били обавешmени о иајновијим достиrиуhима 

на ње11ом све йросmранијем nољу. 

Инmересовшм које у широ~еим круrови.•rа 

влада за небеске Појаве и f/Јихово науч11о my,lfa 

чeњe, најбоље се одразило у иэваредиој nocehe

нocmи ПоПуларних Предоваf/Ја која је у београду 

и йо11егде у у11утраш11ЈОСШu Приредило А clilpOAtcкo 

друштво .,Руђер Вошковиh". H eAta cyAtlьe да 

су то била нajnocP.heнuja ПредаваttЈа ове вpclile 

ва liослеД/ьих неколико година. Стога је сасви..1t 

основана nретпоставка да би эual11a11 број по

иmилаца ових Предаваf/Ја радо liоклоиио своју 

llажњу и шliiaAtПaнoj речи, уl€олико би Aty ова 

на йогодаtt и йриступачаtt Јtачшt изложала ttayчtte 

ICflluнe о збившьи.•tа у васиони. 

С друге стране, yбpэattuAt корациАrа upи

IAuжyje се сво..1tе остваре11Ју давиаш1ьи cau 

fiUOгa човечаttства, .машmање ~eojeAty се одаваху 

llo.tuкu велики умови од ttajclilapиjиx времена, 

111 се једно.-w рас~ешtу окови mеже и човек вине 
1 неиз,wерни звеэдани Пpoclilop, .иеђу друге 
Olellloвe. До недав11о ШеАtа којоАt се радо баве 
lacqu фантасmичних роАtана, Почев од Лу~еијаиа 
D Самосате, леl11 у васиону Постао је ПpeдAtelil 

ttlclllpaнor ilроучавшм од стране најозбиљнијих 
IUiy'fНuкa. У м11оrобројни.м. ilубликација.•tй и lio

Cffнu..te књигама сfllручњаци разtшх грана ра

t:lрављају о Dоједииим ПроблеАtиАtа коiе filpeбa 
,."",lllu, да би се човеку OAtoryhиo одлазак 

llflto друго небеско fileлo и olicfilaнaк tta њему. 

размаmрања ових nроблема и ltЈиховог 

Dоilуларис01ьа код llйC, 0(1/ОВаио је ове године 

Асmроиаутичко друштво у оквиру Ваздухойлов

ttог савеза Југославије, 

Ова два друштва, Астроиомс~ео друштво 
.Руђер бошковиh" и А строиауf11и•1ко друштво, 

убеђ• lta да се mи.•re одазщюју жеља.f#а много

број~tих љубитеља астро1ю.tщје и астронаутике, 

од л у чи ла су да зajeдlluчllи Покрену часоаис 

ВАСИОНУ, који читалац 'Јада cJ.Aia Пред собом. 
Овај •юсоnис, који треба да iioilyнu ПрйЗ//uну 
коју је 11екада иcDyltJOsao иаш fiрви астро11омски 

часойис ,. атурп", ua.•cetьtн је у Прво.11у реду 

ilоПуларизацији астропо.tшје и астронауl11икс. 

Ои he зато допосити члат•е l1рисmупач11 љу
диА/О onщmera образоваtьа, а 11арочито Oftи..fla 

који Dо1сазују ипmересоваtье за ове две паук и 

желе да Прошире своја з11аrьа у ови,ч oблo

cmu.•ta. Осим тога, ВАСИОНА he обаоешта

ваmи чиmаоце о йојавама 11а uебу, uoвu.•t omкpu

hиAta и друГи..\t ltОВОстима и ЗaltuMJIJиHOCiliii.~Q. 

Међу .м01ьи.11 fiрилози.ма 1tоји fte се по;ав· 

љиваmи у ВА СИО НИ, и.огдекојu можда uche 

бити сасви.~t Присlliуаачан чиmаоцу ftедовољно 

yilyl!el/0..\t у све Проблеме једне и друге 11ауке. 

Ово се, Аtеђути.н, чшш из разлога што је 
ВАСИОНА једшш часойис Ше врсте у иашој 
зе.мљи, те му је стога дуж11осm да адовољи 

и чиmаоце aAtaillepe, а tьихов број није заuе.А~а· 

рујуhи. Часоuис 11ehe дottOCicтu чilйнll'e о најоснов

,щјим ЗltatьиAta, mа~еве који би и..l(али вулrари

заmорски кapaкiiie,p, јер he се оба Друштва 

бринути да Ot/11 којиАtа су таква з11ања llоШребиа 

буду задовољени на други начин, други..~t обли

цима DоПуларизације.· ilредавшоима, демонстра

цијама неба, изложба..~tа и сличним. 

Уре~ивачки одбор 





&ошковвh напомиње како се за време 
аотnунмх Суичевих nомрачења виде звезде, 
LUIItтe, па Аа се могу чак открити н комете. 
~ изи nрстенастих помрачења Сунца, каже 
како се око Месеца види светао ореол-nрстен, 
који је црква nренела на r ла ве светаца. У 
таквим помрачењнма и у том ореолу народ 
jt г.11едао божји знак. По nитаљу Сунчеве 
короне и овог светлог nрстена, Бошковиh се 
много рамикује од његових савременика 
а:троиома. Док они сматрају да је корона и 
сеетао прстен дело Месечеве атмосфере, Бо
шковнh не само да nобија да Месец нема 
атмосферу слично земљи, веh тврди да су 
короиа и тај светао nрстен дело Сунчеве ат
мосфере, која се nружа далеко и ван Сунца 
аод .11.ејством његове огромне тоnлоте. Сун
qева атмосфера има вelty густину nри самом 
Суичевом глобу, rде видимо nеге и факуле. 
Што се атмосфера више nеље изнад Сунца, 
она је све разређенија, учествује у ротацији 
Сунца као и nеге на основу чијих кретања 
одређује трајање ротације Сунца. Корона има 
ромбаст облик, каже Бошковиh, што је nо
с:леАица ротације високе Сунчеве атмосфере, 
na каже на крају, да се крајњн делови коро
ве сливају са nоларном светлошhу. 

Сунце има соnствену светлост, својим 
н3.118ском и эаласком регулише тоnлоту на 

Земљи, што је у вези са вегетацијом. Од 
Аневног кретања Сунца н Месеца зависе nли
ма и осека на нашим морима. Месец и Сунце 
својим дејством условљавају облик nланете 
на којој живимо. У вези са nомрачењима Сун
ца и Месеца говори и о nроблему три у тела 
н како се nомрачења Сунца могу користити 
за одређиваље географских координата места 
на Земљи . Важно је и оно место у овој nое
ми о nомрачењу Сунца и Мес ца када каже, 
да nостоји у ајамна сила измеl)у светлости н 
сваког другог тела, што је једна nотnун' мо· 
,11.ерна релативистичка мисао, коју је скоро век 
касније оживео Ајнштајн, у својој Теорији 
р латиаитета, по којој теорији један светло
сни зрак трnи скретање nод д јством гравита· 
uионог nоља неке велике масе, као што је 
Сунце. 

О nланетама не говори много. Каже да 
не треп ре сем кад ј t•аша атмосфера nуна 
влаге. Обрнуто, зве де живо трепере, јер 
имају мали rtривндни 11р чннк, који наша ат
мосф, рв наи менично скрива н открива и тако 

nрои в ди утисак треперења звезда. Каже 
још, да Вен ра и Јупнт р могу толико јако 
.аа сијају, да nред~етн које осветљавају на 
Земљи бацају сенке. В н ра има променљнву 
св тлост, шrо зависи од ра личитих даљина на 

кој~ма се м~же налазити од Земљ у току 
СВОЈе ротациЈе око Сунца . Када је у највеhем 
сјају, онда се као Даница појављује усред 
.аана, што с к десило када је писао ове 
стихове. 

У вези са nланетама, даје тоnографију 
Сунчевог система и говореhи о томе, како се 
наша планета налази н ме~у Венере-богнње 
љубави, и Марса-бога рата, пева духовито: 
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Прнроаа је nоставила Земљу 
у положај 340кобан н страшан 
Да у трку Венеру н Марс cpehe, 
Кад .11еnота једне н обесвост другог 

Трују људ'ма све изворе cpehe. 

и по nитаљу комета Бошковнћ је моде
ран. Каже, да и оне круже око Сунца, само 
што љихове путаље нису, као оно путање 
nланета, обухваhене зодиј~ком, веh да се креhу 
у свим правцима. Док Је комета у афелу 
nутање, она је врло хладна, али кад стигне у 
nерихел толико се ужарн под огромним деј
ством Сунчеве топлоте да се скоро запали, 
тако да гасови (паре) који се налазе око главе 
образују дуг реп који се протеже на суnрот

ној страни Сунца. 
Преlјимо сада на звезде о којима Бошко

виh говори у овом свом делу .. Звезде су ра
суте на огромним раздаљинама у Једном празном 
простору или у простору тако разрађене ма
терије (етер) која се не. одуп~ре кретању 
звезда. Звезда има безброЈ и имаЈу сопствену 
светлост као и наше Сунце. Оне су уствари 
сунца. Поред тога што се све заједно обрhу 
у дневном кретаљу неба око nолова, оне 
имају и сопствено кретаље, t<oje изгледа мало 
због љихових огромних раздаљина, а које мо
же да буде врло велико. Ми данас знамо за 
звезду пројектил тј. за Барнардову звезду 
која има огромно сопствено кретаље. 

Интересантно је напоменути у вези са 
звездама и следеhе код Бошковиhа. Каже ка
ко су Хујгенс и нарочито Буге, покушавали 
да изнађу из односа сјаја звезда и Сунца љи' 
хове раздаљнне. Они, пише Бошковиh, лретпо· 
стављају да је светлост звезда једнака Сун· 
чевој што је апсолутно неизвесно. Астрономи 
разликују звезде по величннама, каже он да
ље, али то су њихове привидне величине, које 
зависе једино од јачине светлосног ефекта 
које те звезде производе у нашем оку. Си
гурно је, да су те звезде једне веhе друге 
мање од Сунца, што нема никакве везе са љи
ховом раздаљином, као што то не заnажамо 

ни код nланета. Каже, када бисмо Сунце ло· 
ставили на раздаљини звезда да би и оно 
светлело слабом светлошhу и да би н а јзад 
изчезло нашим погледима. Ми знамо данас за 

nостојаље Погсонове формуле, која везује 
апсолутне н привидне величине звезда и њи

хове раздаљине. Дакле, Бошковнh је правилно 
мислио, да се раздаљина звезда не може да 

одреди из привидне љене раздаљине, веh из 
моhи њеног зрачеља. 

Говор~ он још и о зодијаку, па каже, да 
се звез.де ЈОШ обрhу н око пола еклиптике 
nод деЈством nрецесије. Прецесија, каже Бо
шковиh, доводи разне звезде у положај Се· 
верњаче. доhи he време, пише он даље, када 
he изглед неба бити изврнут тј. када he се· 
верне зве~де, које данас видимо на н ашем 
небу, зас~Јати на јужној хемисфери н обрнуто: 
Тако he Јужни Крст бити на нашој, северноЈ 
хемисфери а Мала Кола нetie бити више во
диh нашим морепловцима. Прецесија је изме-
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нила и редослед у самим зодијакалним сазвеж
ђнма за један знак тако, да се данас Ован на
лази тамо где је било сазвежђе Бика пре 2.000 
година у које су време сазвежђа и добила име. 

Бошковиh ставља звезде на граници за 
нас видљиве васноне н верује, да се nрава 
васиона протеже далеко изнад звезда које 
сада видимо. Ова васиона, каже Бошковиh, 
коју видимо, може да нам изгледа огромном 
па ипак, да је само зрнце песка у упоређењу 
са веhим системима, васнонама. А зар ми да
нас не знамо, да постоје други звезданн све
тови изван наше Галаксије тзв . екстрагалак
сије, или да постоје галактичка јата тј. удру
живаља од пар стотина галаксија као и за 

· постојаље галактнчких облака, који nретстав
љају звездане формације од десетак хиљада 
галаксија, као што је наш Млечни nут. Бо
шковиh је био на правом nуту, и далеко изван 
свог времена, некако много ближи нама од 
астронома свог доба, а нарочито онда када 
знамо да је за љега у васиони све материја, 
све кретаље, да се та матернја може да раз
ређује до бесконачности, да се честице из 
које је та материја могу разбијати на много 
мање честице, да се огромне масе могу збити 

~есе'1:: 

,.5 

у врло мале запремине, што нам јасно одаје 
nојам о звездама патуљцима и звездама џи
новима за које смо сазнали тек у двадесетом 
веку. Он нам је, као астроном, близак наро
чито онда, када нам говори, да се васиоиа 
може да шири или да скуnља, да светлост 
криви своје зраке, а што су научнн резултати 

до којих је дошао наш век. 

Ето, ово мало речено о Бошковиhу, ми
слим, да нам довољно показује љегову високу 
вредност и као научника н као популариза

тора астрономије, чија nисаља могу и данас 
да послуже као леп пример једне модерне 
nопуларне астрономије, код кога налазимо ми
сли у многим доменима по којима је он био 
nретходник најмодернијих научних теорија. 
Када ово знамо, онда није никакво чудо што 
су га инострани велики умови упоређивали н са 
Да Вннчијем, н са Коnерником, и са Њутном, 
н са многим другима или што га његов једак 
биограф, Фаброни, назива узвишеним генијем, 
коме би Грчка подигла споменик макар била 
nринуђена да за то порушн споменик ког свог 
хероја. Ми чак у Београду нисмо том великом 
човеку дали бар име једне леnе улице, кад 
нисмо урадили нешто друго. 

Dr. 'Бор~е Николиh 

НАШ ПРВИ СУСЕД У ВАСИОНИ 

Наш најближи сусед у свемирском про
стору је верни Земљин пратилац, Месец, ла је 
природно да се са њим на Ј пре и упознамо. 

Истина, он је прилично hудљив сусед, и астро
номи имају доста муке да би своје теорије 
прилагодили љегову кретању. 

Из г леда, међутим , да он не подноси ни
какву крутост, нити унаnред утврђене форме, 
па се често догађа, и nоред тога што смо веh 
добри знанци, да нам с времена на време уз 

пркосни осмех уништи све наде пола га не у 

тачност наших ра чу на . Ал и , ми се за сад не
hемо заустављати на тим ситним љеговим н з 
гредима, који уосталом могу бити nривидни 
и последица наш е необјективности у погледу 
схватања и тум а чења пра вила "леnог nонаша

ња". Зато остави мо по страни то 11 ита ље, и 
настојмо да се са љим још боље сnриј атељимо. 
Тако hемо свакако доhн до извесних саз н а ња , 
која нам касније, у једном приснијем сусрету, 
могу бити корисна . 

Месец је од нас . у даље н приближно око 
30 Земљиних пречника , или тачније 384400 
километара. Та даљина очевидно не претста вља 
неко нарочито велико растојаље. Па ипак , при 
нашим данашњим техничким могуhностима, 
nутоваље авионом трајало би нешто више од 
месец дана. 

У ближој или даљој будуhностн доhи he 
свакако до ос, ва реља меl]уnланетских летова; 
но, лишени тога , ми 1 емо се тренутно послу
жити другим једним ср етством, које је досад 
у много прилика показало нарочито добре ре
зултате, - користиhемо се својом мншљу. 
Њоме hемо се зачас nренети на то блиско нам 
небеско тело и упознати најважннј међу чи
љеницама , до којих су астрономи дошли не
уморним и дугим нспнтивањима, потпомогнути 

својим апа ратим а , дурбннима и телескопима. 

Растојаље, сnоменута мало час, пр~тставља 
средње удаљење Месеца од Земље. Уствари, 
Месец се кре l1е око наше nланете по елиптич
кој путањн , п а се Земљи може приближити 
до н а 356.000 километара , н тад је у n е р и
г е ј у , или се од ље може удаљити 406.000 
километара, тј. доспети у положај кој и се на
зива а n о г е ј. Заједно са Земљом Месец пу
тује око Сунца, те њеrова хелиоцентрички 
посматрана путања има из г лед крив у даве ли

није, која је својом кривином стално окренута 
к Сунцу (сл . 1 ) . 

Иначе, Месец је лолтасто тело (nрема 
неким теорискнм последицама требало би да 
је дугуљаст), пречника 3473 km, тј. нешто 
преко 1/4 Земљина nречннка. Привидно ме
ђутим, он нам изгледа исто толико велики као 



Сувце. Но, то је пука случајност! Јер, Сунце 
IВ8ТНО JUUЬe и много веhе, а ова привид· 

8ОСТ nотиче од сразмерно истих о~носа између 
.uљнна које нас деле од тих дваЈу небескких 
тела и односа права Месечевог преч ника према 
nре~иику Сунца. Ова околност је од би:ног 
аuчаја за појаве Сунчевих пом_рчења, о којима 
11е свакако бити говора у једноме од наредних 
бројева нашег часописа. 
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Сп. 1. Хелиоцентрична Месечева путања је вијугава 
линија, која је својом кривином увек окренута 

према Сунцу. 

Занимљиво је напоменути да је Месечева 
маса свега 1/81.5 део Земљпне масе, да му је 
rустина око 3 пута већа од ~у~тнне воде, или 
6/10 Земљине густине, и да Је Јачина теже на 
љему око б пута слабија него на Земљи. Отуда 
би човек просечне тежине 75 kg, на Месецу 
1111ао једва 12 килограма. 

Месец је .мртво• тело, на коме нема ни 
воде, ни ваздуха. Додуше, према неким но
вијим истраживањима изгледа да на њему 
иnак постоји веома танана атмосфера, састав
љена од честица тешких гасова, чија густина 
,1остиже једва стохиљадити део густине Зе
мљине атмосфере. Коначни одговор на ово пи
тање свакако још није дат, мада нека друга 
астрономска посматрања указују на то, да 
Месец нема уопште гасовита омотача око себе 
(напр. оштре сенке што их бацају сунчаном 
светлошhу обасјане Месечеве формације, тре
нутно ишчезавање звезда при .окултацијама• 

- тј. при nојави заклањања звезда на које 
Месец у току свог обилажеља око Земље на
млази дуж своје nутаље, итд.). 

Као хладно, угашено тело, Месец нема 
своје соnствене светлости. Упитаhете можда 
зато: Па откуда те светлости, кад је тело 
уrашено? Одговор је једноставан: Месец светли 
олбивеном, рефлектованом светлошћу. Шта то 
8Начи? Ништа o~pyro, него да се светлост којом 
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б . а Месечеву површину одбија од 
Сунце о аСЈ=~ одбијању светлости од глатке 
ње, - С:и~гледала на пример, само у много 
површин 'епену') _ те допревши до нашеr 
мањем ст њем' лик Месечев - ми га ви . 
ока грјfи ~ томl није тешко наhи. Он се ука. 
ди;-tо· л~~~ очевидно, да је непотребно било 
зује то ховно напрезање за њ~гово схватање: 
ка~~~а:! која се периодично понављ-а сваких 
У Ј на у тзв Месечеви.м .мена.ма. Да ви. 
месец да , · . 
димо како оне настаЈУ· 

Замислимо да нам на сл. 2 Z претставља 
нашу Земљу, а м Месец који кружи око 
Земље. у тренутку кад се Месец на своме 
п т нађе између Земље и Сунца . (сл. 2 по
л~lај 1), или како. се у ~стронСомиЈи каже, кад 
Месец доспе у конјункциЈу са унцем, сунчани 
зраци обасјавају ону страну Месечеве ~опте, 
која је к Сунцу и окренута. Али, како Је, по. 
сматрано са Земље, та осветљена страна (полу
лопта) окренута на супротну страну од нас, 

ми то осветљавање Месечево не видимо -
Месеца нема на небу, и тад говоримо .мла-
дина је", тј. млад месец - .мена". . 

Настављајуhи своје кретање, Месец -з~ти~ 
почиње да нам се постепено открива, наЈпре 

као танани срп, па онда сва више и више, и 

кад дође у такав положај, да од љегове освет
љене полулопте са Земље видимо само поло
вину, у обичном жнво~у, па и У. науци, ка
жемо: .Месец је у првоЈ четврти , или просто 
.прва четврт" (на сл. положај II). 

У даљем своме оптицаљу Месец доспева у 
положај, кад се са Земље види чи:гава Месе
чева осветљена полулопта, и то Је "пун ме

сец", или како се у народу често чује "уштап• 
(на сл. положај Ш). Ово наступа у тренутку 
кад се Месец на · својој путаљи нађе на су
проrној страни од Сунца, тј. кад Земља, због 
Месечева · кретаља око ње, буде била између 
Месеца и Сунца, или још, научио речено, кад 
Месец стигне у опозицију са Сунцем. После 
тога настаје смаљеље видљивог дела освет
љене површине љегове, и кад Месец поново 
дође у такав положај у односу на Земљу и 
Сунце, да се од осветљене полулопте опет 
види само половина, каже се: ;,последља че· 

тврт" (на сл. положај IV). Иза ове фазе вид· 
љиви део осветљене Месечеве површине сма· 
љује се и даље, те кад Месец поново дође У 
конјункцију са Сунцем наступа "мена", итд., 
итд. Понављање ових фаза у Месечеву осв~· 
тљељу догађа се сваких 29.5 дана , и то Је 
тзв. Месечева синодич"а револуција или сuно· 
дич"и .месец. 

Није тешi<О схватити да би посматрач са 
Месеца видео .Земљине мене", тј . да би му 
Земља, само као много веhе тело показивала 
исте промене у изгледу. Разлика' би била је· 
дино у томе, што би се у тренутку Месечеве 
младине за становнике Земље, са Месеца ви· 
дела .пуна• Земља, и обрнуто, у време .пуна 

1
) Укупна количина светлости што нам је шаље лув 

Месец У виду одбивене светлости износи маље од lf500o00 
дела Суичеве светлости. 
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Месеца• за Земљу, на Месецу би 
била .Земља у мени• -у младини. 

. О томе да и Земља .светли• 
одбивеном сунчаном светлошhу и 
.разгони мрак• Месечевих ноhи, 
као што то чини Месец у доба 
своје видљивости нама на Земљи, 
уверава нас тзв . йейељаво светло, 

које се запажа на Месецу око млади· 

о 
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1 \ не, а каткад чак и око љегових 

четврти. Благодареhи томе одбиве
ном светлу са Земље, које је у од
носу на светлост што је примамо 

са ме·сеца много пута јаче, ми у -
време кад се Месец види као танки '-....1 

1 \ 

пf z ~ne 
~ е : 

срп, често опажамо и онај део ље-
гове полулопте, који није осветљен 
непосредно сунчаним зрацима, - на 

коме влада ноh. Њега осветљава 
Земља, која је за посматрача са . 
Месеца у 15 или 16 дзну .старости•, 
тј. неколико дана после .уштапа" 
Земље - ако је појава после мла· 
дине Месечеве ; напротив, код појаве 
пепељаве светлости пре Месечеве 
младине, Земља се налази на неко-
лико дана пре .у штапа". 

Какви су услови на Месецу, и 
има ли житвота на љему, питаље је 
које нам се и нехотице намеће? 

Одговор на њега није тешко да
ти, кад се зна да на Месецу, у току 
љегова дана, који за сваку тачку 
Месечеве површине траје приближно 
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15 наших дана, температура тла до
стиже просечно +97" С. Насуnрот 
томе, за време Месечеве ноhи она 
се свакако спушта знатно · испод 
-100° С. Прелаз, дакле, из дана 

Сп. 2. Месечеве фазе (мене): 1 - младнна, 11 - прва 

четврт, 111 - пун Месец, IV - последња четврт. 

у ноh на Месецу прати оштра_ температурска 
промена. А ако се томе дода ЈОШ и чињеница, 
коју смо веh на почетку споменули, наиме: 
да на Месецу нема воде, нити ваз~уха, не бар 
у онаком износу и саставу какав Је код нас 

на Земљи тад постаје ј асно да на љему вла
дају вео~а сурови услови, који искључују 
сваку могуhност постојаља било каквог орган
ског живота. Месец је према томе заиста 
.мртво" небеско тело. 

Али, и кад о физичким условима на Ме
сецу не бисмо ништа знали, п_а би се претпо
стављало да на љему постоЈе интелигентна 

биhа, ~пособна да граде објекте који код нас, 
становника Земље, нису никаква реткост, сво
јим моћним инструментима свакако бисмо за
пазили љихове творевине, уколико по димен

зијама свQјим не би биле маље од педесетак 
метара. 

Погледајмо сад изблиза · Месе ч еву повр: 
шину. И маљим дурбином посматрана, на ЉОЈ 
се запажају многе појединости. ~ недостатку 
тога користимо овде фотографи]): што су Је 
снимили астрономи помоhу СВОЈИХ великих 
инструмената 1 ). Слика на првој страни корица 
претставља Месец у осм<;>м дану старости. Шта 
на љој видимо? 

Прво што нам пада у очи, то су округ
ласта у дубљења, "Palilepu или цир"ови, којих је 
небројено и разних величина . Од неколико сто
тина метара, па до пар стотина километара,

у тој размери креhу се љихови пречници. Ду
бине тих вртача такође су разнолике. У већи
ни случајева тСЈ ипак нису праве вртаче; веh 
прстенасти гребени, који се еа унутарље стра
не стрмо спуштају, а споља благо прелазе у 

· околну висораван . Понекад се у већем кратеру 
налази маљи, а у средини и купасто неправил-

1) Мада је још Галилео својим примитивним дур
бином открио праву суштину и изглед Месечеве повр
шине, прву система тску карту и опис Месечевнх форма
циј а дао ј е Хевел. На топоrрафнји, тј . опису и при казу 
Месечеве површине радили су после усавршења астро· 
номских дурбина и телескопа многи астрономи (Шретер, 
Медлер, П икеринг , и др .), и дали изгледе nој единих кра
тера са много по ј единости, као и промене у њихову 
изгледу према различитим условима осветљавања сунча

ним зрацима, као последице узајамних подожаја 3емље, 
Сунца и Месеца. 

Примена фотографије у астрономији довела је и до 
остварења ванредно успелих снимака Месеца и делова 
његове површиие. Mel)y овим царочито се истичу снимци 
што су их добили у жижи великог дурбина .екваторнјад 
куде• Париске оnсерваторије Леви и Пиэо, као и фото· 
графије помоЬу великог рефрактора од 102 cm Лик оп· 
серваторије. 



ааем _ бреr. Како су настали крате· 
:М Месецу, уnитаЬете? Има неко~ико nрет· 

Се,... које nокушавају А8 то објасне. 
no је»Ој ОА lblll, на Месец се nосле ње· 

ro8l отцеа.ым од Земље•), у доба каА је тек 
IIOIIf.ISO оqвршhавање њеrовнх nовршмис~их 
uojell сручио рој метеора, који су своЈИМ 
аuом ~роузроковалн та уАубљења. Као пот· 
8P.U овој не таасо· старој nретnоставци, навоАе 
се nример11 метеорских кратера нађ ~ннх на 
Земљ•(IWIР· l'ратер .Диаболо•, Аризона, САД). 

Друn хипотеза nокушава д.а крате;)е на 
Месецу nри-каже као rротла уrашених вулкана. 
Но ова је nретпоставка прнхват~ива само за 
кратере сразмерно мањнх АИмензиЈа. Није, ме· 
ftyNМ. искључено Аа су кратери . оста~н рас· 
n uих меху рова што су их у најраниЈе . доба 
~сечево, nри одrоварајуhем стању житкостн 
аоершиисасих, горњнх слојева материје, ствара· 
JUI nсоан, који су и уиутраwњостк Месечеве 
uстојали .ца npoAPY наnоље. Нагло хлађење, 
АО коrа је Аолаэнло услеА отсуства атмосфе· 
ре • ниске температуре околног простора, о· 
аековечИЈtо је облике које н данас видимо на 
Месечевој nовршини (Левн-Пизовљева nрет· 
nоставка). У сваком случају, Аа је до нече.г 
слиqног експлознјама АОлазило, може се наЈ
боље nриметити посматрањем околине кратера 
KoDtpнuм - астрономи су многим формациЈа· 
ма на Mecet\Y иаденули имена nознатих иауч
иика, - око кога се эапажају зракасто pacno· 
ређена удубљења у тлу, слична оннм око мест.а 
расnрскавања артнљериских зрна. Један од наЈ· 
аеhнх Месечевих циркова, Клавиус, мери у 
аречнику око 250 километара. 

Сем кратера н циркова, на . Месечевој no· 
арwнни заnажају се. и друге nоЈединости; nла
нински маснвн - велики nланински ланци, 
брежуљци, nростране равне nовршнне, мести
мице усталасане., дубоки кланци и кривудава 
уАубљења, која лотсеЬају на наша реч на корита. 

Планинске ланце, који onacyjy велике пу
С'I'Иње., назване .Atopa (Море Плодности, Море 
Тищине, Море Киша, итд.), астрономи су озна
чили именима пЛанина на Земљи. Отуда и на 
М ceuy имамо и Алое, и Кавказ и Аnенине, 
- један ОА најnространијих nланинских ланаца. 
На tьнма има врхова који достнжу неколико 
хиљада метара висине. Највиши врх на Месе
ау, на тэв. Лајбн.ицовuА Dланииама, уздиже 
се око 8200 метара. Додуше, nланине на Ме
сецу ра ликују се ло своме саставу и изгледу 
ОА манинскнх масива код нас на Земљи. Код 
Месеца noA планинским ланцем треба разу
мети ии већих и мањих оwтрнх громада, међу
собно о.цељеиих, н.лн дружених по неколико у 
Једиу целину. Напротив, nланински ланци на 
Земљиној nоарwи.нн махом су комплекси, са 
релатиано блаrиw прелазима у долине, којима 
су исnресецаки, и са појединачним, јаче иста
кнути.м уэвиwењима - врховима. 

*) С.тр~ се .u је Meceu у nочетч чинио са Зем-
6011 J&e.IIIJ круwкаста оба1111а. која ct затим nочела на 
~ месту уОиреr11 11 нај ад nоделиnа у nва дела. веhи 
- З...у, 1 ... .,. - Месец. 
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је ЈЈ.8 нам Месец nоказује yвetr 
. 3анЈП8ЈЬ~О ан . То није тешко nримет111'11 

свОЈУ исту Рnр~тимо његов изглед из дана 
ако n~и:~њенкцу 48 он истовремено кpy>kll 
У дан. ко се тад може схватити, да се 
око Земље, л~бртати и око себе, јер бисмо 
Месец ио~и и његову другу полулопту. Q. 
иначе виА ·е непозната, - не знамо како 
вако, она и":н~ од целокупне Месечеве по. 
изглеЈtа. с вид~мо не половину, веh нешто 
врwин~и~ке з;б (;ри петине) .. Томе је узрок 
~:С=~ева Аибрација, nојава коЈа се огледа у 

клаhењу месечеву. У суштини, оса 
~~~в=~ј:~е Месец обрhе, нагнута nод угл~к 

sзо остаје у непроменљквоме nоложаЈу 
~дема 'равни његове путање. А како Месечева 
/ тања гради са равни Земљине пута'"?е угао 
0~ пет стеnени ми у извесним положаЈима ви
димо једанпут северне пределе Месечеве по
ларне области, а другипут об.ласти око Мес,.е· 
чева јужног пола (.либрациЈа у латитуди ). 
Због равномерног обртања око ос~, а бржеr 
или споријег кретања путањом - Јер, се Ме
сец креhе по елиптичкоЈ путањи --: догађа се 
исто тако, да некад видимо источниЈе, а нека.д 
заnадније области Месечеве лопт~ (.либрац~Ја 
у лонгитуди"). Поре!'- ових двеју либрацнЈа, 
које нису о!'-еЈЈ:'ене Једна од. друге, него се 
стапају и даЈу Јединствену ПОЈаву заокретања 

Месечеве лопте, постоје још две ~л,ичне: дне
вна и физич"а либрација, од КОЈИХ прва као 
последица дневног обртања Земље, . а дру,га, 
као неизбежна nоследица тога, што Је Meceu 
како је показао Лаплас, елипсоид, дугуљасто 
тело, чија је најдужа оса управљена ка Земљи. 
Међутим, ове две појаве су од мањег уплива 
и укључују се у раније споменуте. За остали 
део Месечеве површине, који никада не ви· 
димо, претпоставља се да има мање неравнина 
него онај што нам је стално обрнут. Ако се 
кадгод у будуhности одлучимо да пођемо 
.међупланетарним експресом" на пут, имаhемо 
свакако прилике да сагледамо и оне пределе 
на Месецу, који су нам засад непознати! 

Напоменули смо на почетку још да се 
Месец креhе око Земље по елиптичкој путањи. 
У ствари његова путања разликује се зн.ат~о 
од елипсе. Шта више, Месечево кретање Је Је· 
дно од најсложенијих кретања које астрономи 
nознају. За многе неправилности у Месечеву 
кретању знало се веh у Хипархово доба. Но 
њнхов број се развојем астрономије после от· 
крнhа закона опште гравитације знатно пове· 
hao, тако да новије теорије Месечева крета ња 
воде рачуна о неких 1500 разноврсних " неЈед· 
на кости". При свем том, Месечеви положаЈИ 
не могу се ни данас још предвиђати у н а пред 
за дуге рокове, не бар са оном тачношhу ко)В 
се У астрономији поставља и тражи. Још увек 
Месечево кретање није потпуно разј ашњено, 
па се догађа да нам Месец повремено прире· 
ди неко неочекивано изненађење. Узимај уhи 
Месец за објект на коме he проверити испр~ в· 
ност с~ог закона граритације, Њутн у прв~ 
мах НИЈе ни слутио да се сукобљава са небе 
скнм телом, које ће убудуhе задавати астро· 
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иомима тОЈiико труАа и муке! Јер, не само 
што се стално мења облик Месечеве nутање 
и њен положај у nростору, него чак и један 
ОА основних елемената, средње Авевно крета

ње Месечево, које с обзиром на Apyre теорк· 
ске nоследице треба да је неnроменљиво -
ако се оставе по страни међусобни утицаји 
осталих чланова Сунчева система, aope.Atehoju 
или аерШурбиције - показује неnравилне, те
шко објашњиве промене. Покуwано је да се 
наведена nојава nротумачи нер:lВ· 
номерношhу Земљина обртања , али 
nроблем још ув~>к стоји отворен. У 
сваком случају, значајно је то, да 
е Месечево средње дневно кретаље 

убрзава за око шест лучних секу· 
нада у току столеhа и да показује 
извесна, неправилна ко.11ебања. 

Наведене nојаве бивају још сло· 
женије због узајамна дејства свих 
тела, свих . маса у нашем Сунчаном 
систему. Ти утицаји огледају се у 
nроменама, које показују извесну 
nериодичност јер зависе од међу· 
собног расnореда маса у систему. 
Но, ти поремеhаји нису својствени 
само систему Земља-Месец, него се запажају 
и у кретању свих чланова наше nланетске за

једнице. Чињеница је да данашњнм математи
чким апаратом својим лако долазимо до ре
шења .проблема два тела• тј. п rоблема у коме 
се расматра кретање једног тела око гравнта
ционог центра, сходно Њутнову закону опште 
гравитације и законима Кеnлера, али да се веh 
.проблем три тела " , да не говоримо о веhем 
љиховом броју, толико комnликује, да су за 
његово решавање потребне сасвим друге ме
тоде. Притом, решење није у коначном облику 
и такво, да се без даљег може непосредно 
применити на сваки случај, без и зузетка. 

Али, вратимо се још једном Месецу и nо
гледајмо какав утица ј он вршн на Земљу која 
као планета, како нам је веh nозна то, лодлежи 
и претежном дејству Сунца . 

Услед нагиба Земљине осе у односу на 
раван е~елиати~ее (раван Земљине путање око 
Сунца), и сnљоштености Земље на nоловима, 
као и њене ротациј е, под сложеним дејством 
Сунца и Месеца долази до тога, да Земљина 
поларна оса не задржава у простору један 
исти положај , веl1 се л а гано кpelle, као што се 
креhе оса чигре nри обрта њу , кад је лако та 
кнемо за стране. Дру гим речима, Земљин а оса 
се вретенасто и споро помера, onиcyjy llИ при 
том омотач куn е, ч нј и у гао, мерен из среди· 
шта Земље, износи приближ но 47°. Иако Ме
сец има неуnоредиво мању ма су од Су нца , 
због веhе близине Земљи њего во је дејство 
јаче за око два и по n ута. Прецесио11о кретање 
Земљине осе , како се у астрономији ова nо
јава назива , које се у истом из носу одража ва 
и у nомерању равнодневичких тача ка ( . nре
цесија еквинокцнја"), износи око педесет лу
ч.uих секунада годишње, тако да се Земљина 
оса враhа у свој nрвобитни nоложај тек nосле 
приближно 26.000 година. Међутим дејство 

Месечево на кретање Земље or леn се још у 
јеАном nомерању њене осе, у нуmоцији (њиха
њу). Нутација је nослџица тога, што Месечева 
nутања око Земље не лежи у равни еклиnти
ке, веh заклапа са овом, ви.~tели смо раније, 
угао ОА око пет степени. А како се nоложај 
Месечеве nутање у простору непрекк.~tно ме
ња, у заједничком. деј$:тву Сунца и Месеца 
наступа извесна разлика, те Земљин nол, ИJIII 
боље Земљина оса, описује на небеској сфери 

---- о 

Сл. З. Месечсоо дејство на оодепн омоточ Зсмљиtl оrле.11а се у 

nојави ппиме (у тзчкАма А 11 8) и осеке (у тачкаwа С и D)· 

не круг, него једну вијугаву криоу линију са 
периодом вијуге од 18~/8 година. 

На крају осврнимо се и на nојаву йJtu.Ate 
и осеке, које су мореnловцима и становницима 
дуж морских обала добро познате. И ту има
мо сложено дејство Месеца и Сунца. Како до
лази до ових појава? 

Расмотриl1емо шематски најnре nојаву са
мо под Месечевим дејством. Нека нам на слици 
З Z претставља Земљу, О нека је водени о
мотач, за који hемо претnоставити да се рав
номерно распростире по nовршини Земље (на 
слици тачкасто означено) , М нека •буде Месец. 

Под дејством nривл:-~чне силе Месечеве, у 
време кад се Месец нађе у мерндијану неког 
места на Земљиној површнни, тј. у тренутку 
Месечеве • кулминације", водени слој бива по
ву чен у правцу Месеца, подиже се и заузима 
облик ка 1<0 је на слици nуннјом лин.ијом наз
начеио. У тачци А настаје тада висока вода 
- Плима. Истовремено, због веhег привлаче
ња коме је и зложена тачка В на суnротној 
страни, од nривла чења водених честица, воде· 

на ма са на томе месту заостаје, na и у В на
сту п а nлима . Н асу прот томе , у тачка ма које 
су за 90' источно и за nадно од та ча ка А и В 
(н а слици та чке С и D), водени ниво се спу
шта и ту н а стаје осека, или ниска вода . У та
кама А и В о се ка ће према томе наступити 
кад Месец бу де б ча сова , односно 90> дзлеко 
од меридиј а на . 

Појава п л и ме и осеке ниј е на г ла, ве t1 по
стtпена: ни во воде се .~ а га но nодиже nрема 

nривидном дне вном кретањ Месеца , а како 

Месец има и своје соnствено кретање (кру
жење ~ко Зем.ъе) у правцу исто ка, што nро
узрокује свакодневно за кашњење Месечева 

пролаза кроз меридија н датог места за око 
з;4 часа, н nлима, односно осека, на ступа сва
ког дана за nриближно 8ј4 часа касниЈе. 



Иnак, nојава није тако једноставна, па се 
тренутак наступања плиме и осеке за дато 
место на Земњи не може одредити само на 
основи кретања Месеца. Ово због тога, што 
на водену масу, као што смо веh казали, д~
пују једновремено и Месец и Сунце, мада Је 
деЈСТВО Сунчево због његове знатне удаљено
сти много мање, и износи око 4/ 10 Месечева 
Аејства. Отуда величина плиме зависи и од 
узајамних nоложаја Земље, Сунца и Месеца. 
Највеhе плиме наступају у доба Мес.ечевих 
коњункција (мена) и његових опозициЈа (пун 
месец) са Сунцем. У време прве. и последње 
четврти Сунце и Месец изазиваЈу супрот~а 
дејства, па су плима и осека знатно слабиЈе. 

Неправилности у кретању Месечеву око 
Земље, затим неравномерна расподела водених 

маса на Земљиној површини, трење о копно, 

као и инерција водене масе, која се не поко
рава тренутно дејству силе привлачеља, него 

захтева извесно време да се стави у покрет, 

- све то изазива закашљеља у појави плиме 
и осеке. Та закашљеља могу износити по не-
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каткад и по читав дан, рачу
колико часова, ка Месечева пролаза . кроз 
најуh и. од тренут Ипак захваљујуhи чиљеници 
мериди1 ан места. • 

. низам појаве познат, дугогодишњим 
да Је меха олази се до свих потр.ебних nо
искуством_ д омогуhују да наступаље ових по
~атака, коЈ.и х на очито за морепловце, буде 
Јава, значаЈСНТИО унfпред предвиђено са ДОВОЉНо 
за дато ме . 
тачности. · р 

Снага која се огледа при ПОЈави п име и 
осеке, због покретаља великих количина2~од)е 
и љена знатна подизаља (гдекад и до м ' 

nена је практично за покретаље хи
ис~iе:~рала. Тако је на Северну (југозапад~а 
~gала Енглеске) подигнута хидр~централа КОЈа 
п и десетчасовном погону развија 370.000 к~. 
р Отуда, кад имамо у виду користи КОЈе 

наш први васионски сусед великодушно 
~~:вља у изглед, верујем да му можемо опро
стити што не води увек довољно . рачуна о 
бон-тон"-у и што се каткад наруi:а астроно
~има у љихову настојаљу да га потчине сво
јим законима. 

Ј:4· Б. Пpomuh 

,ЈlроЈле-п Uotoяa -пеhиланешарни& Jrtoi.ab~ 
Увод 

За последњих десет година много пажње 

је посвеhено проблему одашиљања ракете до 
кружне путање удаљене од · Земље око 300 
миља. На тај начин био би створен вештачки 
сателит. Сматра се да данашља техника може 
решити овај проблем. У принципу изгледа 
потпуно могуhе употребити вишеступну ракету 
са хемиским горивом за издизаље вештачког 

сатедита, иако је потребно још доста вре'~ена 
како би се ово практично остварило. Однос 
тежине полетаља nрема тежини сателита био 
би велики, вероватно неколико стотина. 

Следеhи корак после ствараља сателита 
изгледа да би био много тежи, За п у• од 
ватворене кружне путаље око Земље до Месеца 
и натраг, као и до неке друге планете и натраг, 

nотребне су класичне ракете са скоро нело
гично огромним количинама горива. За евен
туални међупланетарни пут, теоретски, могле 
би бити коришhене многе ракете послате са 
Земље тако да свака носи гориво до једне од 
станица са горивом. Међутим, многим испити
ваљима које је техника учинила, долази се до 
закључка да he бити потребан скоро обесхра
брујуhе велики број врло великих ракета да 
би се остварио само један пут до Месеца и 
натраг. За међуnланетарни пут тешкоhе су 
још веhе. 

Могуhност употребе нуклеарне енергије 
може револуционарно преокренути наше пла

нове за васионско лутовање, док употреба 
нуклеарне снаге једино за загреваље погонских 
гасова ракете неhе нарочито омогуhити међу-

планетарна пу'Г()Ваље. Д:обро је познато да је 
температура коју цеви ракет~ могу издржати 
без топљеља или исп •раваља Једно од главних 

ограничеља класичне ракете. Рак~та са вукле
раним поганом која користи загреЈане погонске 
гасове не би могла употребитИ веhу темпе-

' ' ратуру гаса, него ракета са хемиским поганом, 

те би љена једина предност била у употреби 
лакших паганских гасова са веfшм брзинама а 
при истој температури. Ракети са нуклеарним 
поганом, која ко .исти молекуларни водоник 
као погонско средство, биЈЈо би потребно 
нешто мање паганских средстава него класи

чној ракети са најбољим хемиским горивом, 
ма да qи добитак био незнатан у смислу по
бољшаља могуhности за међупланетарни лет. 
Штавише,брао преношеље огромних количина 
топлоте од уранијум батерије до паганског 
гаса доводи до тешкоhа које се могу показати 
као несавладиве. Можемо закључити, као што 
су то други веh учинили, да употреба нукле
арног погона у некој другојачијој ракети кла
сочног облика, не изгледа да даје неко иде· 
ално решеље проблему међупланетарног лета, 
иако би могла бити употребљена за пут од 
Земљине поврщине до сателита. 

Ова цела слика се мења ако управимо 
наше гледиште у смислу разматраља васионских 
бродова к?ји не треба да се спуwтају на пла· 
нете, веh Једино да прелеhу од једне кружне 
путаље до друге. Да би ракета полетала са 
~емље и достигла путаљу сателита не само ~а 
Је nотребна огромна количина енергије, него Је 
неопходно да она буде развијена у врло крат
ком времену. Ракета конструисана за полетање 

ВАСИОИА 1, 1953, број 1 

са Земљине површине очигледно мора имати 
веhи потисак од сопствене тежине а то захтева 
да време nолетаља · буде врло кратко односно 
да снага или енергија по јединици времена 
буде врло велика. Класична ракета са хеми
ским поганом једино је практично средство 
до сада пронађено за ствараље огромних снага 
а без прекомерне тежине. 

Међутим, за један међупланетарни васи
онски брод није потребан велики потисак. 
Такав брод, за време путоваља између кру
жних лутаља разних планета може да се убр

зава релативно споро и док је још укупна 
енергија огромна, nотребна снага може бити 
смањена на 1/100, те уместо 100.000 КС у ве
ликим хемиским . ракетама, било би довољно 
неколико хиљада коњских снага. Овај чланак 
расматра један такав брод малог потиска и 
мале CJiate, конструисан за путоваље од једне 
планете до друге без спуштаља на тле. Неко
лико хиљада потребних кољских снага осло
бођенwје у уранијум или плутонијум батерији, 
претворена је у електричну енергију и упо
требљено на убрзаље млаза јона чисто еле
ктричним путем, и то до брзине од око 100 
кмјсек. У следеhим поглављима биhе разма
трани различити елементи овог брода. 

Извор снаге 

Однос снага-тежина, који је потребан за 
убрзаље брода, зависи једино од убрзања 
помноженог брзином избаченог погонског гаса. 
Као разумно убрзаље можемо узети 0.3 смfсек2, 
које му може омогуhити да се отисне од за
творене кружне путаље око Земље за неко
лико недеља и да на Марс стигне неколико 
месеци касније. Као брзина избаченог гаса 
може се узети 100 кмјсек. Beha вредност тра
жила би више снаге, док би маља давала маље 
погодан однос маса. За ово убрзаље и брзину 
гаса потребна је снага од око 1110 КС по 450 
гр. Ми ћемо разматрати брод бруто тежине 
од око 10 тона јер је то, вероватно, брод 
најмаљих димензија који може носити батерију 
уранијума или плутонијума. Због тога укупна 
корисна снага мора бити око 2000 КС. Ако се 
претпостави степен дејства од 1/3 за претва
раље топлоте у корисну снагу, онда је неоп
ходно обезбедити извор топлоте од 6000 КС. 

Како може да се створи ова снага? Нор
мална батерија тежи много стотина тона и 
вероватно би могла створити много веhе снаге . 
За међупланетарни брод у обзир се може у
зети батерија сачиљена са U 23~, лакшим изо
топом уранијума, или са плутонијупом Pu 239. 
Ови материјали су саставни делови атомске 
бомбе и батерија начињена са љима м~же имати 
маљу величину и тежину него она КОЈа кор~сти 

обичан уранијум. Употреба атомског разбиЈаља 
за ствараље снаге још увек је у стаљу разви
јаља, али се може претпоставити да he за 
следеhих десет година практично бити оства
рена конструкција мале батерије која he те
жити око 1 тоне а ствараhе око 6000 КС. 
Таква батерија he трошити за једну годину 

континуалног рада око 2 кг U 235 или Pu 
239, или за 50 г. 100 кг тј. 1ј10 тоне. 

Сада се јавља нови проблем. Како посада 
да избегне опасност нуклеарног зрачеља? Да
љина је најлакши начин да се постигне обез
беђеље од дејства неутрона и гама зракова. 
Могао би се замислити међупланетарни брод 
састављен из два дела: главног са погонским 

моторима без посаде и другог у 'Облику кола 
са посадом, који је за први закачен жицама 
дужине 100 км. Везе између љих биле би 
остварене преко жица а вероватно и радном, 

док би помоhни извор снаге био у колима. 
На даљини од 100 км од батерије која ствара 
6000 КС нуклеарне енергије, отицаље неутрона 
и гама зрююва било би сведено на нешко
дљив износ. Ако би се желела краhа разда
љина, батерије би могле бити конструиса~е 
као дуг танак ваљак, на чијем би се краЈу 
налазила контролна кола, а између љих био 
би заштитни оклоп. 

Ако би кола са посадом и уређајима за 
управљаље тежила 2 тоне, жице које вуку 
кола са убрзаљем од 0.3 смјсек2 биле би под
лажне сили од 540 гр . Са ступљем сигурно
сти 100 потребне су две жице са пречником 
сваке од само 0.05 см а свака тежине око 130 
кг. Потребне би биле велике предострожиости 
да би се одржала напетост жица увек, како 
би се спречило љихово кидаље. Изгледа да 
овде нема разлога да ова техника не би била 
искоришhена, иако тако велика раздаљина 
може изгледати некако неуобичајена. Ако се 
за време лета укаже потреба за вршење оправки 
у nогонском делу, онда he бити потребно за
уставити nогон и привуhи контролна кола истом. 

Стварање елеитричне снаге 

Батерија уранијума или плутонијума ства
ра снагу у облику топлоте и она мора бити 
nреображена у електричну енергију. Може се 
замислити мала батерија са тешком водом 
употребљещ>м као модератор, где се тешка 
вода загрева, преобраhа у пару и употребља
ва за погон nарне турбине . Ова турбина тада 
покреhе генератор једносмерне· струје чија је 
снага употребљена за убрзаље погонских га
сова, о чему he бити говора у следеhем 
одељку. 

Кад не би постојали проблеми заштите 
људства на васионском броду, љегово кон
струисаље било би нешто једноставније, али 
би ипак доста проблематичних детаља остало. 
Неутрони he стварати нуклеарне преображаје 
дуж целог брода, са могуhе неповољним ре
зултатима на рад електричних или других у

ређаја. Иначе, изгледа да нема разлога да 
овакви проблеми не би могли бити решени. 

Ако би опасност зрачеља на самом броду 
могла бити савладава, остала би друга два 
проблема. Прво, питаље хлађеља. Да би то
плотни матор радио, топлота створена при ви

сокој температури мора бити предата конден
затору у васионском броду на ниској темпе
ратури, а једини начин да кондензатор у ва-



свовском броду ода ову топлоту јесте эра
чење Износ са којим чврсто тело эрачи то
мот). варЈtра са цетвртим стеnеном темпер~-

е Тако се ми налазимо 'У дилеми. Ако Је 
~~оература коидензатора сн~жена на собну 
темnературу, износ эрачења Је тако низак ~а 
nостају неопходне огромне површине КОЈе 
зраче Ако је температура коttдензатора висо
ЈСа, таАа температура при којој ~е то плота ствара 
мо а бити још виша и nоСТОЈИ onac~~c:r да се 
lll~tpкjan истоnи или изгуби на СВОЈОЈ Јачини , 
cneWtjaлнo кад је изложен нуклеарном бом
бlрдоваљу. Са теипературама улас~а 0тоnлоте од ~ к• и изласка тоnлоте од 4 ,~ К тоn
ЈIОТИК мотор има идеални стеnен деЈСТва од 
једне полови11е, и nри nритиску од око 10 ат. 
napa he се претворити у течност у конден: 
эlтору. Чак и при овој релативно висок?Ј 
темnератури иnак је nотребна nовршина KQJa 
арачи ОА око 836 м~. То се може иначе изв~
стн као nовршина начињена од танких nepaJa 
дуж брода. 

Друго, постоји проблем тежине уку.nног 
материјала nотребног за ствар;~ње nогона од 
око 200 КС електричне снаге. Просечан однос 
тежкна-с11ага од 5 кr по I<C је у близини од
носа тежин -снага код дизел електричне ло
момоткве и код мотора авиона бомбардера. 
Нкје nретерано nретпоставити да he се за 
међуплан тарин брод вредности кретати око 

овог износа. 

Погон брода 

Тада остuје да се електрична енергија, о 
чијем је стварању било речи у nрошлом о 
дељку, пр твори у користан рад. Једини на
чин на који би васионски брод могао да бу де 
nокр таи јесте избациваље млаза гасова, а за 
ову сврху мора бити употребљена електрична 
снага . Уnотребом електростатичких сила за 
убр ање cttona јона могу бити постигнуте орло 
велике гасне бр ине а без употребе веома ви
соких температура . Стварање јаких јонски~ 
мла1ева било је опширно проучено у nрошло] 
деt\Сttији и и гледа да убрзање васионског брода 
noмohy јоuског снона не даје нарочите те~коhе. 

Потребан електрични напон 'зависи Једино 
од масе јона и жељене брзине. За убрзање 
јоиа а ота до брзине од 100 км/сек потребан 
је nотенцttјал од 7 О 1.юлти . Азот је узет као 
nогонско средство јер се овај гас лако добија 
н:t 3 мљине атмосфер , те тако брод може 
добити погонске rncoвe на њеrооој кружној 
путањи; овим с избегава ношење тона 
nоrонских средстава од Земљине површине 
за свако nутоваље. Пошто су атмосфере Мар
с , В 11 ре и вероватно других nланета обил
не азотом, поrонскн гисови се могу добити на 
р зннм местима у Сунчевом систему . 

При р~лативно ниском наnону од 740 
волти, r10тре6ном за убрзање јона а зота, ефе
кат просторног набоја огрзничава куrшу јон
ску струју која би могла бити убрзана. По
тр бна је површина од око 6 м' за ствараље 

• К - Keлo••uou с1сnен тј. број Uenз11]en11x степени + 213. 
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неоnходних 2000 амп. и 150() 
јонског сно~~п~~авља да је убрзавајуhи на. 
к w. Ово пр н на раздаљини од свега 1 мили. 
пои примење же иачињеие од жице врло 
метар. две мре м'огле би бити постављене на 
малог пречника, ·ању са неопходном разликом 
поменут_ом 0~~орЈмоелектронска емисија спољне 
потенциЈала. би електране у снопу тако 
реже одаслала 

~а би избачени гасови и брод остали елен. 
трично неутрални. . б 

Могло би се приметити да, ако Је у рза. 
био повеhан до 100.000 волти 

вајуhи ~апонби биле око 1000 км/сек и васи~ 
брзине ЈОНа б 
онски брод би теориски nостигао рзину ове 

uосле убрзавања од око сто годи· 
величине б б 
на Са таквом брзином било и nотре но преко 

1200 година да се стигне до наЈближе iвезде. 

Полетање и употреба брода 
Предње показује да има разлога да се 

верује да би један међуnланетарни васионски 
брод могао бити изграђен са стварним садаш
њим техничким средствима. Такав брод не би 
могао сам да се сnусти или да оде на ма 
коју велику nланету, ма да би лака _могао да 
се спусти на мали астероид или на Један од 
малих месеца Марса, где би малатежина бро
да лако могла да буде уравнотежна са ра· 
кетним nотиском. Међутим, брод би могао да 
оде од кружне nутање око Земље до сличне 
nутање ма кога другог тела у Сунчевом систему. 

Вероватно да би најтежи nроблем био 
nолетање самог међуnланетарном брода. Док 
би nут од неколико милиона могао у nростор 

био лако извршен овим брод и дотле би за 
nењање nрвих неколико стотина миља до 

кружне nутање био nотребан неки nомоhни 
nогон. У овом случају nомоhни nогон би тежио 
у nочетку неколико стотина nута више него 
брод, или неколико хиљада тона .. То,_ nак, 
значи да су nрвих стотина миља наЈтежи и У 
ствари i<онструисање и грањеђе такве велике 
nомоhне ракете за nолетање могло би бити 
много теже него конструисање и грађење да· 
лекодометног васионског брода. 

Други nроблем, скоро исто тако тежак 
као полетање, јесте nроблем сnуштања. Отпор 
ваздуха изгледа као логичан начин усnорења 
брода који се враl'!а на Земљину површину 
Међутим, тело у кружној nутањи има огро~· 
ну количину енергије и трошење ове енергн]! 
ю1 ваздушни отnор лако може довести до за· 
гревања, тоnљења, па и исnаравања труnа брода. 

У вези са овим мог ла би бити иnак за· 
бележена једна могуhност - сnуштаље једри· 
лицама. Таквим једрилицама, конструисаним зв 
спуштање са сателита, вероватно he бити по· 
требна крила и труnови знатне тежине. Било 
би јевтиније да се ови nроизводе у васиони 
од никл-гвожђа кога вероватно има на асте· 
роидима, пре него их дизати до кружне ny~ 
тање ракетама са хемиским nого ном. Једа 
меt)упланетарни васионски брод могао би брзо 
да се спусти на мали астероид носеl;и nотре
бан алат за фабриковање крила .* 

* Ово звучи прнпнчrю оптимистички. Прим. ype~s-
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Спуштање на другу планету стварало би 
више проблема јер би била nотребна хемиска 
ракета са огромним количинама горива за nо

вратни nут. Могуhе да би таква ракета могла • 
бити одвучена од Земљине nовршине до 
кружне nутање без nотрошње соnственог го
рива, док би за време nутоваља кроз васиону 
дугодометни брод сакуnљао из атмосфере 
разних nланета гориво н то кисеоник са Зем
ље и водоник или метан са Титана, Сатурно
вог сателита . Сав овај материјал могао би 
тада да буде сnуштен у nланирањ на nовр-

шину Марса. После нсnитивања nланете, хе
миска ракета би могла бити састављена и из
бачена до кружне путање. 

Очигледно да би електрично-нуклеариа 

погонска ракета мог ла створити миоге могућ
ности за меl)уnланетарио путовање. Једино 
будуlшост може показати у којим границама 
ове могу\шости могу бити остварене. 

Са енглеског, према ч.,анку : Lyman pllzer Јг, 

,.l nlerplnn elnr)• Trave/ Belllleen й/1?1/1/1! Orblls." 

П~ела В ра Ајваз 

ulto.lf;f~HO.CIИ Cf;f9-UfLU Сй- ./IU!Ut-eO.fLUAt-U 
ПРИ МЕЂУПlАНЕТСКИМ ПУТОВАЊИМА 

И ИСТОРИЈ А МЕСЕЧЕВЕ ПОВРШИНЕ 

Са nорастом могуl1ности nутовања н а Ме
сец расте и интерес за ово нама најближе 
небеско тело . Због тога сматрамо да ниј е на 
одмет уnознати наше читаоце са мало више 

детаља о њему . Овде l1емо расмотрити изне
нађеља која нас очекују на nуту до Месеца. 
Узимамо засада само једно nитање: могуl1ност 
су дара са неком метеорском честицом. 

Метеори су ситни комади материје који 
се у uростору око Сунца креl1у у свима nрав
цима. На отстој ању Земље и Месеца од Сунца 
брзине мете ора креh у се од 30 до 42 krn;sec. 
Можемо слободно pellи да велике nланете 
nостепено чисте простор кроз који се креl1 у, 
јер се оне на свом nуту око Сунца стално 
сударају са овим честицама и на тај на чин 
nостепено nове!1а вају. Прира штај маса великих 
nланета занемарљн во је мали, ба р у време н
ском размаку од две до трн милијарде годин а . 
Статистички је из ра чунато да бисмо од мете 
орске материје која је nала на З емљину повр
шину току rюследњих три милиј а рде годю1 а 
могли да начинимо љуску око Земље дебљине 
највише 1 crn. Према томе код nојаве метеора 
веl1ином се ради о зрнима nра ве nрашине. Па 
иnак он а у npouecy судара nостај в идљи ва 
са даљине од 100 Krn. 

Астрономи су nоказали да nри nојави 
телескопских метеора, дакл е видљи в их само 

астрономским дурбинима , nр ечtш к метеорске 
честице не nрелаз и 0.1 tnrn. Ако ј е сја ј мете 
ора једнак сјају лако уочљиве з везде ч етврте 
nривидие величине, рецимо ка о две сл абе 
зоезде у peny Малог Медведа , оида пречник 
метеорске честице и зноси nриближно 1 rnrn. 
Метеори чији сјај достиже сјај Венере имају 
пре•rник око 1 ст. У том случају тежина ме
теорске честице износи 4 до 8 gr. 

Пре 1а статистичким nодацима , са целе 
Земље могло би се у току 24 часа избројати 
око 10 милиона метеора оидљивих слободним 
оком и око 1 милијарду метеора видљивих 
маљим астрономск им дурбином. Узимајуl1и за 

nовршину Земље округао број од 500 000 000 
кш~, и з лази да у току једног дана на сваких 
50 Кш2 имамо по једну мет орску nојав оид
љнву слободним оком, а на свз ки квадратни 
километар no два метеора видљива астроном

сr<им дурбином . Ако узмемо да ыеlј nлане
тарни брод има nовршину од свега 1000 ш2, 
што није много, било би и згледа да на путу 
од 5 дана доживимо бар два судара са честицама 
метеорсt<е nрашине . Очевидно је, дак 1е, да 
конструктори ме l)уnл а н тарних бродова морају 
водити рачуна о с удз рима са ма љим честицима 

nрашине у меt)упланетарном nростору. 

Ово што смо ре 1<ли важи уз пр 1·nостаоку 
о ра вномерном распореду м етеорских честица 

у простору око Сунца, који у главном и nо
стоји. Ме iЈутим nоред редовних м ете рских 
честица постој е у простору око Сунца 11 tе
тео рски потоци , ил и м етео рске стру је, чија је 
ширина обич но ве l1 а не го што је даљина Ме
сеца од З емље, и у којим а стр ји з натио више 
метеора него што ј е њихов р е овни просек. 
Они око Су нца круже дуж путања дана с nо
з нати х И ЈIИ да вно ве \1 ишч е лих ко .1ета. I<po 
област тока н е 1< и х д метео рск и · n то~<а Зем.ъа 
nрол аз и у разна доб а године . Нарочито је 
доб ро rю3 tl aтa метео рс к:Ј с тр ј а Персеј ида 
кроз чи ј и ток nролазимо око 1~ авгу ста , н 
метео рска струја Јlеонида кроз коју сеак 
године nролаз имо OI<O 16 новембра. Астроно ш 
зн а ј у та чан nоложај nутања вих 1етеорск11х 
nотока (сл . 1), п а l1e буду \111 IЈЈв и гатори е
ђуплан етских бродовз лако 1 !ш да и збеrнv 
суда р са љима y npaвљaj ylm се по зв зда нi , 
Сунцу и n.1а н ета~ш као 0 уn рЈв.ъају u 
морна ри н а С ВОЈ ИМ ски ~ ·товањи 1а. 
Поред тога метеор струје с~ ЈIШС уо-
чљиве и са радарски с.та н"911f ~ кој м рати 
да има сваки ме~1 а~~~ оо llз ове 
станице неnрестано -. ~'t!Лат11 р 
у правцу кретаља ~а . За 

дара са стране биhе м~@~~Р'( 
Због тога l1e и nоред свих ме-



ђуnпанетским путовањима доnазити до иесреh
вих случајева, нарочито у почетку док немамо 
jow потnуну слику распореда густине изоло

ваних матернјапних честица у простору око 
нawer Суиuа. Временом he навигаци~не карте 
за међупланетска путовања ~остаЈати све 
детаљније, wто he са савршениЈОМ заштитом 
брода од могуhих судара учинити и међупла
ветарна nутовања исто толико сигурним као 

што су н nутовања на Земљи. 

П'ЈТАЊА ЗЕМЉЕ 
01<0 СУНЦА 

Сп . 1. 

13Hi:>S'. 

Кинетичка енергија метеора је огромна . Из 
nримера њихова судара са Земљом можемо 
добити nриближну nретставу о томе . Заним
љив је приме р великог метеорита који је пао 
у Сибиру 1908 годи не. Изгледа да се састојао 
иэ неколико великих комада тежине по 100 
тона и многобројних ситних честица. Потрес 
који је изаз вао , био је та ко сила н да су га 
забележиле све сеизиолош ке ста нице света. Воз 
који се налазио 640 Km од ме ста пада морао 
је да се заустави , ј ер се возовођа уплашио да 
he ra вавдушни nритисак избацити из шина . 
Пожар који је настао уништио ј е све у KI угу 
од 30 Km, а дрве l1 е Је поломљеио зракасто 
nрема месту nада у кругу од 50 Km. Па ипак 
је овде наш ваздушни омота ч оди грао главну 
улогу заштипtика , ј е р ј е метеорит изгледа 
експлодирао непосредно изнад З емљине по
вршюrе . 

Због овако велике енергије коју метеори 
носе, известан б рој стру чњака заступа тезу да 
су н Месечеви кратери настал и при о ваквим 
су дарима. Поста нак Месечев их мора објашњава 
се судnром Месеца и неке мале пла нете чији 
nречник не мора б ити ве ltи од 1 кm. Да бисмо 
имали што очевиднију претста ву узмимо да 
се Земља судари са t< омадом метеорског 
гвожђа од 76 m у пречнику . Његооа теж ина 
на Земљи и нОСИЈiа би око 2 милиона тон а . 
Ако је брзина у тренутку судара једн ака 30 
Krn/ ес био би учинак рада из овако г су дара 
једнак 3.2 пута 10l4 ерга . То је рад којим 
бисмо 1000 милиј арди тона могли да oдбa
IUUIO на даљину од 32 километра. 
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Процес су дара тече приближно на сле
деhи начин: Због огромне брзине метеора ни 
ваздушне честице, које су врло покретне, не
мају времена да му се уклоне са пута. Према 

• томе метеор сабија и гура испред себе све 
честице које се налазе у правцу његова кре. 
тања. Испред метеора. ствара се свима веh 
познати звучни зид кОЈИ се налази и пред 
авионом чија је брзина веhа од брзине звука, 
или брзине кретања таласа у ваздуху. Слично 
сабијање трnе и честице Земљине . коре кад 
метеор у њих удари. Притисак КОЈИ би се у 
нашем случају развио износио би до 25 мили 
она атмосфера. 

Трајање метеорског лета кроз ваздушне 
слојеве и чврсту Земљину кору износи по 
неколико секунада. За све то време . метеор је 
ослоњен на јако збијену материЈу чиЈа се тем
пература пење на више десетина хиљада сте
пени, јер је температура одраз кретања честица 

материје које су нагло добил~ велика убрзања. 
У след кратког времена тра Јања лета то плота 

нема времена да се пренесе и на унутрашње 

делове метеора, 1ер је nреношење тоnлоте 
процес који захтева дуже времена. На тај 
начин кад брзина метеора опадне до брзине 
простирања таласа у материји на коју метеор 
наилази, наступа нагло јака ексnлозија која се 
углавном простире у ширину. Компримирана 
материја тежи да што пре заузме првобитну 
заnремину. Тако долази до одбацивања делова 
Земљине, а исто тако и Месечеве коре, у 
страну и до формирања кружних брда око 
кратера на месту пада. У кратком временском 
размаку кружна брда претстављају ослонац 
за одбијене таласе према средишту кратера 
где се фоrмира централни брег. Најситнији 
делиhи издробљене камене коре одлетеhе зра· 
касто на десетине километара иза кружних 

брда око кратера. Овај танки слој камене 
прашине најбоље расипа Сунчеву светлост, 
те се на тај начин објашњава појава светлих 
зракова око неких Месечевих кратера. 

Метеорска претпоставка о nостанку Ме· 
сечевих кратера задовољава и Шретерово 
правило да су у веhини случајева кружна 
брда no запремини једнака гротлу кратера . До 
овог закључка Шретер је дошао на основу 
посматрачког материјала. 

Ма колико да претпоставка о метеорском 
пореклу Месечевих кратера располаже п отреб· 
ним силама за формирање Месечеве површнне 
у току ~ве до три протекле милијарде година 
и да обЈашњава веhину детаља Месечева ре· 
љефа, ипак она није опште усвојена претло · 
ставка. Данас веhина астронома претnоставља 
да су кратери настали углавном nод де јством 
унутрашњих сила у усијаном Месечевом телу 
КОЈИМ:! су споља nомагале само привлачне 
силе . Земље и ~унца изазивајуhи на усијано) 
те чнОЈ МесечевоЈ површини велики тал ас плиме. 
Потребно је зато да расмотримо и ову пр ет · 
поставку . 

Данас је оnште усвојено гледиште да је 
У доба Месечевог формирања као небеског 
тела он био много ближи Земљи и имао брже 
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обртање око своје осе него што га има сада . 
На сл. 2 дајемо вероватни ток Месечева уда
љавања, а с тим у вези н продужавања вре

меtја Месечева и Земљина обртања, или Месе
чева и Земљина дана. Сада је Месец удаљен 
60 Земљиних полупречника. До овог отстојања 
дошао је просечно за две до три милијарде 
година. У току следеhих 50 милијарди година 
удаљиhе се до отстојања од 81 Земљина полу
пречника када he се Месечев и Земљин дан 
изједначити. Тада he Земља и Месец пока зи
вати једно другом увек исту страну . Месец 
he бити видљив само са једне стран е Земљине 
лопте. Од тога тренутка преовлађује утицај 
Сунца на Земљино и Месечево обртање. Под 
Сунчевим дејством наступа убрзава ње обртања 
услед чега долази до приближавања Месеца 
Земљи, или обнављања процеса у супротном 
смеру. 
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Сл. 2. 

Док је Месец био у у сијан о течном стању 
била су довољно јака електромагнетск а и то
плотна зрачеља ка површини, која су изаз и вала 
и радијална кр етања лакших молеi<ула према 
површини нарочито молекула гасова. Због 
мале масе Месец је у доба свога формирања 
имао врло ретку атмосферу састављену углав
ном од тешк их гасова . Према Џинсу задржа
ваље ат_мосфере око једног небес i<Ог теЈiа 
за виси од критич не 1 ) брзине н а његовој nовр
шини, од температуре и молекуларне брзине 
гаса. Ако је при датој температури I<ритична 
брзина четири пута веhа од молекуларне бр
зине гасне честице, онда она има изгледа да 

се у околини плапете, или у њеној атмосфери 
задржи 1000 годи на. Ако је критична брзина 
nет nута веhа од молекуларн е брзине, честица 
гаса задржаhе се у атмо сфери милијарду го
дина , а а ко ј е шест пута веhа, остаhе честица 
гаса nрактично за увек у атмосфери OI<O да 
тог небеског тела . У случа ј у Месеца ве\1 ј е 
при температури од 100° С брзина водонико
вих молекула једна ка критичној брзи ни, па је 
сасвим сигурно да на Месецу уопште ниј е 

1
) Крнтич н а брзин а Ј е ова nочетва брзин а неке 

матери јалн е честиuе која ј е довољна да ову чест 1щу 
одбаuи са небеског тела у међуnла нетскн оростор. На 
Земљи ова износи 11 .2 Km,'sec, а ва Meccuy 2.4 Km/sec. 

било временг за образовање водене паре вз 
водоника и кисеоника. Честице водоника су 
се одмах губиле у међупланетсi(И простор 
чим би се nробиле до Месечеве nовршине. С 
обзиром · на температуру која је у то време 
владала на површини Месеца н веhина остали~ 
гасова могла је да се задржи у МесечевоЈ 
атмосфери само релативно кратко време. 

Према томе врло је вероватно да је Месец 
и у најстаријој историји свога развоја и.мао 
изванредно ретку атмосферу, услед чега Је и 
хлађење Месечеве површине било релативно 
брзо. Велика температурска разлика између 
доњих слојева атмосфере и слојева исnод 
танке Месечеве коре, као и мали притисак 
атмосферског омотача на Месечеву nовршину, 
била су два битна услова који су довели до 
формираља његова рељефа. 

Према томе, можемо претnоставити да су 

из унутрашњости Месеца под великим nри
тиском струјали према nовршини гасови који 
су на местима маљег отпора nотискивали танку 

Месечеву кору образујуhи мехур огромног 
пречника . Свод мехура ослања се на компри
миране гасове испод себе који , опет, потискују 
усијану течну масу у унутрашљости мехура 
на нижи ниво него што је околина мехура. 
Кад притисак гасова затворених под мехуром 
постане довољно јак да савлада чврстину охла
ђене коре, наступа прскање мехура по ивици. 

Изгубивши ослонац свод се руши у гротла 
где тоне у усиј аној магми развиј ајуhи огроман 
потисак у стра ну и формирајуhи први кружни 
венац планина око кратера. Висина кружних 
nланина још увек ј е релативно мала. Гротла, 
без свода претставља поново тачку слабог 
отпора 1 1 рема којој настаје појачано струјање 
унутрашњих га со ва изнад којих се поново и 
релативно брзо образуј е танка кора и процес 
се п оново об навља. При следеhем обрушавању 
свода меху ра круж н а б рда nостају још виша 
и тако редом док се форУ~ирање кратера не 
заврши . Централни брег у унутрашњости кра 
тера прет ставља последњи велики процес на

димања коре после чега су следили мањи 

процеси I<Ој и би се могли упоредити са вул
канским дејством на Земљи . 

При процесу стварања клобука знатну 
улогу играо је и талас плиме који се у nери
оду брзог обртања Месеца кретао испод танке 
Месечеве коре од истока према западу успо
рава ј уhи брзину Месечева обртања све дотле, 
док време обртања није постало једнако вре
мену обилажења OI<o Земље. Плимсi<и талас 
играо је улогу пумnе. Наилажењем таласа 
мехур се пове\,ава . Са осеком остајали су испод 
мехур.а разређени гасови и због тога је насту
пало Јаче притицање нових гасова из унутра

шљости. Повратаi< плимског таласа з начио је 
обнављање процеса. У оi<олини равни Месе
чеве путаљ~ око Земље, дуж које се најјаче 
осеhало деЈство овог равномерног сабијања 
гасо ва испод мехура, дошло је до образоваља 
Месечевих мора . Вероватно је да СЕ' код 
мора процес није могао обнављати више 
nута и да су кружне nланине о ко мора наста-



•• 
jue каснијим клизањем околних првобитних 
брда, насталих nосле првог nотапаља свода 
морског мехура, према делу највеhег у дубље ља. 
При овом бочнои nомераљу достигла су ова 
брда своју данашљу висину процесом сличним 
као при формираљу планина на Земљи. 

Код nојединих кратера мехур је постепено 
nрс:као по ивици nри чему су кроз nукотине 

с:трујали гасови под великим притиском носеhи 
собом и ситније честице камене nрашине до 
огромних отстојања од мехура. На тај начин 
формирали су се светли зраци о којима је веh 
раније било говора. Најраэличитије могуhности 
npcкati•З мехура дају објашљеље за најразли
цитије форме ових зракова које се не могу 
објаснити метеорском претпоставком о ло
станку кратера. Уједно се метеорском прет
поставком не могу објаснити гротла на цен
тралном брсгу код неких кратера, нити кружне 
внсоравни које налазимо на Месечевој повр
шинн, а које је лако објаснити уз изложену 
np тnоставку о nостанку Месечеве ловршине. 
Најnосле, н npиpoдtto је у развоју неког вели
ко,г н бескоr тела лретлостављати једино ути
цај сnољних сила и nотпуно занемарити мо

rуhности које се крију у самој материји тога 
тела. Природно је да на Месецу има метеор-

Од давнина човекона жеља да лети била 
је израз .скри~е.не чежње да се домаше звезде 
и иснитаЈу таЈаиствени простори бескраја над 
намn. Она се иживљавапа у два правца: кроз 
сиов фан~аста и nесника и кроз радове на
учинка КОЈИ су nокушали да премосте све 
т wкoht које човека о•Јекују на путу ка зве
здама. Први су nомогли у поnуларизацији 
астрон~у:ике - технике летеља у васиони, а 
други ЈОЈ nоставили реалне темеље. 

Тема лет ња у свемир била је увек nри
влачно и за старе и младе, за људе свих за
ннмањ;~ и раса . Она је данас најзад постала 
актуелна и остварљив:~. Са данашњим техни
чкнм сретствима човеку је веh могуhе летети 
на Месец, Марс или Венеру. 

Друго је llИТање колико he година требати 
чо.в чанстну док се изведе nрви лет на нама 

Н<lјб~нж небеско .тело - наш сателит Месец. 
То је nробпем КОЈИ пре свега зависи углавном 
од материјмннх и финансиских могуhности 
nошто су за њеrово решавање nотребна 0~ 
гр?мна ср тстsа ~ чак огромна и за буџете 
НаЈвrhнх држава у свету. Питаље је која he 
се од љих усудити да окрњи своје напоре ua 
~аоружавЈњу, ради остварења гигантског nро
јекта nрвог човековог лета у васиону. 

.Не дозволимо да планови фон Брауна 
(Wernl1er von Brau11) уnропасте Америку, као 
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ских кратера, али су они малих nречника, јер 
су nостајали при судару са метеорима далеко 
маљих nречника него што су они о којиыа 

смо наnред говорили. 
Обе изложене nре:nоставке и данас остају 

само претnоставке коЈе могу више или мање 
да олакшају решаваље других nроблема у вези 
са Месецом. Ми још нисмо у стаљу да са 
nотnуном сигурношhу опишемо процес ства. 
раља Месечева лика. Сигурно је само да се 
формираље МеGечеве nовршине развијало 
нешто друкчије него формираље Земљине 
nовршине. Сигурно је исто тако да he буду. 
hим научницима, КОЈИ се буду искрцали на 
Месечеву ловршину многи nроблеми постати 
јаснији, јер he историју Месеца тако реhи наhи 
исписану у окамењеним остацима љегове по

вршине. Књига о овој историји вероватно he 
бити најзанимљивија кљига следеhег столеhа. 

Ако би резултати наших напора да се ви
немо до Месеца и ОСТ1\ЛИ само у границама 
научних сазнаља, ипак би још увек било вред
но труда и материјалних жртава да се овај 
простор савлада. Сигурно је, међутим, да he 
човечанства у будуhности многоструко иско
ристити могуhности које му се пружају са 
nутовањем на Месец. 

П. М. 'Бур!Совић 

што су љегове ракете " Фау-2 " (V-2) упропа
стиле Немачку!" то је отприлике у САД ре· 
акционарна теза nротивника изградље вештач· 

ких _Земљиних сателита и прве научне експе· 
дициЈе на Марс. " Колико би се исплатили силни 
трошкови за један овакав подухват? " питају 
се конзервативци. 

Да ли су претерани оптимизам или . аларм 
око летења у васиону данас веh уствари оn
равдани? У .ком стадијуму се налазе успеси 
на nољу ракетне технике? Како се развијала 
астронаутика последљих година? 

Покушаhемо да укратко изнесемо љен 
пут, nроблеме и перспективе. 

Мало историје 

Сет_имо се само омиљених дела Гудвина 
(Goodwш, 1638) Сирана де Бержерака (Ber
gerac, 1649), Жила Верна (Jules Verne) крајем 
прошлог века, Уелса (Н. G. Wells) почетком 
овог в.ека, Бароуса (Buroughs, 1938) Хенлајна 
(Henleш) и других савремених писаца. Она су 
У научно-фантастичној nрози и у нашим ус
nоме~ама заузела своје скромно место . 
б еђутим, озбиљнији научни рад на про-
лемима астронаутике, односно ракетне технике, 

отnочео је тек крајем nрошлог столеhа Ње· 
гови nионири били су: Циолковски к~ји је 
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nрви матеwатички разрадио nроблеме удаљи
ваља ракете од Земље (1911) и дао нацрт ра
кете с течним горивом (1903), Ено-Пелтри 
(Esoault-Pelterie, 1912), Херман Оберт (Herman 
Oberth са својим делима: Ранеmо.« у восион
ски Dpocmop ( 1923) и Путеви на лет ен. у fla r u
oнcкu.м 6родо"'' (1929) и најзад Роберт Годард 
(Goddard) са својом кљигом: Метод за пости
зан.е е!СсШре.мних висина (1919) и nрвом исла
љеном ракетом са течним горивом (1926). 

Њихова дела, као и научни радови многих 
других, изазвала су рад многобројних ракет
них и астронаутичких друштава која nочињу 
да ничу после 1 светског рата. Формирају се 
и националне астронаутичке организације и 
њихови чланови почиљу са nрвим ексnеримен

тима са ракетним моторима. 

Главно сретство у које су се полагале 
велике наде била ,ie, наиме, ракета, и у оно 
време нарочито се развило експериментисање 

са ракетом. Оне су, додуше, биле nознате још 
у Кини, у Средњем Веку у Европи и Индији 
а у Х/Х веку уnотребљавале се у ратне сврхе 
и nри ватрометрима, али су тек тридесетих 
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година ХХ века nочеле да nреузимају улогу 
човековог помагача у испитивању високих 

слојева Земљине атмосфере, са перспективом 
да достану nогонско сретство nрвих васион

ских бродова. 
Други светски рат огромно је развио неке 

гране техничких наука, међу њима и ракетиу 
технику, Располажуhи великим бројем аматера 
ракетне технике, окупљених око националне 

астронаутичке организације, Немачка је оди
грала водеhу улогу у nрипреми ракета у 11 
светском рату Стотинама исnа.ъених далеко
метних ракета Вернера фон Брауна, названих 
.Фау-2«, nоказало је на Лондону како се ра
кете могу уnотребити за разараље градова. 

Ракетни ловачки авион-пресретач Месер
шмит 163 "Комет" доказао је у nракси nри
менљивост ракетног мотора у ваздухопловству 

а читав низ сондажних и експерименталних 

ракета nосле II светског рата, изграђе1:1их 
коришћењем немачких искустава, уврстио је 
ракету међу најсавршенија постигнуhа техни .ке 
и претворио могуЈ1ност лета у васиону у 
реалност. 

Визија радном воl)епог меl)уковтивеитапиог дtlpнrooaнor ракетвог ј 
про екн1.1з. 



Како стојимо са досадашњим постигну

ћима ракета? До данас су званично објављени 
следеhи резултати ракета: 

Ракета без посаде 

Највеhа пост11гнута висина са двостепе

ном ракетом - "Фау 2" + Уек Корпорал 
(W АС Corporal) у САД - 402 km, једносте
пеном ракетом - "Вајкинг" (Vikiпg), такође 
у САД - 218 km. 

Највеhа брзина достигнута је такође "Вај
кинrом" и то преко 8.000 kmfчac, а највеhа бр
зина пењања истом ракетом, око 50 kmjmiп 
или 8;ј0 mjsec. 
Ракетни авиони 

Званично постигнута највеhа висина са 
Даглас "Скајрокетом" (Douglas "Skyrocket") 
којим је пилотирао Мариои Карл - 25.393 m 
а иајвеhа бр.,ина пењаља на 12.200 m висине 
за 3 минуте. 

Истим ракетним авионом пилот Карл ле
тео је иајвеhом брзином од преко 2.000 kmjчac, 
док се иезваничио проносе гласови о летовима 

брзином од 2.400 km/чac, а у nројекту су пи
лотирани ракетни авиони са брзинама веhим од 
3500 kmjчac. 

То су објављени резултати, али се са 
сиrуриошhу може тврдити, да су у да нашњој 
хајци за. новим оружјима у облику диригова
иих пројектила-ракета и ракетним ратним ави

јоиимм, забележеии сигурно и бољи резултати 
који се држе свуда у иајстрожој тајности. 

Једно је сигурно: хиљаде научника данас 
раде на решаваљу различитих проблема из 
области ракеЈ:не технике. Милионска сретства 
и највеhе лабораторије и фабрике стоје им 
притом на расположељу. 

У nроnагандном хладном рату ондашњи 
амерички секретар народне одбране Форестал 
обја_вио је још 1948 да се у САД ради на 
nројекту .Вештачког Земљиног сателита • а 
С~вјети, да не заостану за Американцима, 
ИЗјавили су да he се кроз 50 година искрцати, 
ии мање ии више, него на Месецу . 

Ракетни и астронаутички стручљаци 12 
држава учлаљени . су у М€ђунар,одну астрона
утичку федерациЈу, основану 1950 године у 
Паризу. Она је себи nоставила као циљ осни
вање Међународног астронаутичког института 
и рад на остварењу васионског летеља, чију 
основу би претстављали вештачки Земљини 
сателити. 

Наравно, васионско летење остваривало 
би се постепено. Прво би се морале испа
љивати радном вођеље ракете без nосаде -
у циљу усавршаваља технике одвајаља од 

Земље, убациваља у најекономичнију nутаљу 
кружеља око Земље, nостављаља вештачких 
сателита око Земље и суседних небеских тела 
сондираља услова nри оваквим летовима, ени~ 
маља nовршине Месеца, Марса и Венере из 
близине од неколико хиљада километара, ре
шаваља . nитаља радио везе, вођеља радио м 
НЗВИГаЦИје ИТД. 1 

Ове nрве ракете чак не би ни слетале на 
друге nланете Сунчевог система, већ би само 
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к жиле око њих, па остајале или се враhёiЈ!е. 
Јlке од њих би се и губиле у nростору 11~6 
бивале уииштене nри nолетању или слетањ 
или би их привукло небеско тело којем с~ 
се nриближиле. 

Човек би nолетео у васиоиу тек када 66 
му искуства са сондажних летова омогуh11~3 
сигуран успех и путовање без опасности. Не 
може се довољно наглашавати научна и nрак. 
тична . вредност оваквих летова а. доцније 8 
могуhности изградље иаучних опсерваторllја 
постављаља станица за даље летове, чак и изва~ 
Сунчевог система, отварСЈња ру дника нама 
потребних сировина, евентуалног осниваља ра. 
дионица за оправку васионских бродова, изrра. 
дње малих фабрика за сnрављ~ње ракетних 
горива, а можда и малих колониЈа на другим 

планетама у условима за . живот вештачки 
створеним уз noмoh нуклеарне енергије. 

Проблеми погона васионсиих ракета и 

одвајања од 3емљине теже 

У даиашњем стеnену развоја _технике, ра. 
кетни млазии мотор nретставља Једино срет

ство за nокретање васионских бродова. Ово 
стога, јер је једино ракетни мотор у стаљу да 
ради и у безваздушном · nростору, будуhи да 
са собом носи и гориво и оксидатор - носи
лац кисеоника потребног за сагоревање, било 
у одвојеним спремиштима или гориво које носи 
у себи оксидатор, па сагорева било nосле nо
четног nаљеља или уз nосретство неког ката

лизатора - посредника који омогуhује саго
~мљ~ ' 

Осим ове предности, ракетни мотор има 
и велики број других: то је једноставнији мо
тор, зато и најлакши и најјефтинији, има малу 
чеону површину - што је ве.ома важно збоr 
маљег отnора nриликом кретаља летелице кроз 

ваздух, даЈе велики nотисак по јединици за
nремине коморе за сагоревање, једноставан је 

за руковаl?е, израду и оnравку, омогуhује по· 
стиз~ље наЈвеhих брзина истицаља млаза а тиые 
~ наЈвеhих брзина летеља при nотиску који му 
Је независан од брзине и . лета итд. 

Засада су се, уствари, узимали у обзир у 
прорачунима, за nрактичну nримену код васи· 
онских летов_а, са~о ракетни мотори са течним 
гориви_ма, КОЈа даЈу највеhе брзине истицаља 
млаза и имају велику калоричну моh . У по· 
следње време се говори такође и о ракетаыа 
са нуклеарним nогоном. 

Ослобаt,ање од утицаја Земљине теже 
Први nроблем код прорачунавања лета 

васионског брода, претпостављајуhи да наv 
сва nотребна техника веh стоји ра расnоложе· 
љу, био би nроблем ослобађаља од привлачие 
силе к_ојом делује на брод Земљина тежз 
ЕнергиЈа утрошена при томе била би једнаЈ(I 
раду утрошеном при пељаљу на висину оЈ 
око 6360 km под nретnоставком да се оно вр1111 
~век nротив дејства 1 g (гравитације) или у· 
мрзаља З~м~ине теже које делују да ниво[, 
ора и КОЈе је једнако приближно 9,81 mfs eC · 
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За о.во постоје два пута. 

На први начин може се ракета одвојити 
од утицаја Земљине теже дејством релативно 
слабог мотора у дугом интервалу времена. 
Други пут претстављао би ослобађаље од ути
цаја Земљине теже краткотрајним радом снd
жног мотора који би убрзао ракету до брзине 
одвајања од утицаја Земљине теже која износи 
око 11,2 km /sec на нивоу мора. 

Први начин је неекономичан и неоствар
љив због огромних количина горива које за
хтева. Други нам веh пружа реалне могуhности, 
под услово .VI да се при полетању не премаше 

убрзања која човек може да поднесе, тј. нај-

Ракетни експериментални 

авион Даглас ,Скајрокет•. 

више 8-12 g у случају краткотрајног дејства 
на човека при његовом положају управном 
на правац убрзања, претпостављајуhи, наравно , 
да се онда читав маневар полетања обавља 
аутоматски, због човекове неспособности да 
врши покрет_е при својој осмо - или два
наестос:рукој nривидној тежини коју би ocehao 
при деЈству 8-12 g (Земљиних гравитациј а). 

С друге стране, економичност захтева да 
се _ за ш:о краhе време достигне брзина од
Вајаља, јер у међувремену имамо сталне гра-
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витационе губитке створене дејством Земљине 
привлачне силе која утиче својим убрзањем 
вертикално наниже на ракету "враћајући" је, 
да се тако изразимо, уназад, односно дејств~
јући против притиска ракетног мотора, што Је 
потребно надокнадити допунским утрошком 

енергије. 

У границама човекове физилошке издржи
вости, могла би се брзина одвајања од Земљине 
теже или краhе .брзина одвајања" постићи за 
4-5 минута. 

Као треhи губитак енергије мора се усво
јити утрошак на савлађивање отпора Земљине 
атмосфере који умањује брзину ракете само 

за око 1 Ofo. Овај негативни утицај приликом 
полетања ракете претставља огромну уштеду 

~~и повратку ра_кете на Земљу, омогуhујуhи 
ЈОЈ п~анирањ_е, ТЈ. клизање кроз ваздух под 
утицаЈем своЈе тежине, уз помоh малих увла
чеhих крила, без икакво_г утрошка енергије 
радом ракетног мотора, Јер би овај требало 
да се у противном супротстави дејству Зем
љине теже како би успорио у паду ракету. 

Значи, утрошена енергија за постизање 
брзине ослобађања била би ве.hа него што би 
то теоретски изгледало. Зато се у биланс рада 
ракетног мотора уноси, ради боље прегледности 
утрошак брзина, изражен у километрима у 
секунди. Ово олакшава nрорачун ракете и 
утрошка горива. 

б Уколико би ракета била испаљена мањом 
рзином од теоретске брзине одвајања при 

свим губитцима, она би пала натраг на Земљу 
осим уколико не би била испаљена хоризон; 
тално и то брзином од наЈмаље око 7 9 km/sec 
на висин_и од О m. Наравно, ово је ~амо тео
ретс ки, Јер би се nри толикој брзини трељем 
о ваздух_ ракета усијала и сагорела . , 

(Крај У идуhем броју) 

Ин.ж. Владислав Maliloвuh · 
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и перИОЈiе н на Грнн11чкој оnсерв4 . 
ту1.е. 140 а ,_404с иеnрекн.~t.но ОАређује иејец~ 
Оеа rrосл:;тања из својих оосматраtьа на паса 
Зем.ънна ~· оАреkнвање времена. 
инструменту .... 'Ј О 

Из посматрања 34 последtьих 2 ГО;'I.ина Међуваро 
•»'бll истакла је, АМ•С, 114 несуwњ11в H4tt 

часовн~4;s/на nowepaњa коtЈтtшената, ко]4 npeullђ~ Вt. 
А4 сек) теорија њнхова nостанка, 11е йосШоiе, 64р , 
rе11ерова 
нашој епохи. 

Но ю овог юучаваtЬа нронзншпе су nерио 

0 wеие географских Јtужина с макснмалнОАI aмпntny 
/I<Q 8 ()6 и са АСССТОГОЈ!НШIЬОМ I!CpИOAO~I. Оне се npнnиqJ 

~\З.,ц11јаwа Зем.ъе као епастнчног тела 11 АОВОАе у . 
с! с нчевоw актнвuошhу. Да се оне објасне Аовољн1 
n 0,/ на Зеw.ънна попупречника, на параЈЈелу 0.1 f1 
J.rpшre, која не прелази 2.4 m н услеА које би 
nарапел nостајао nериоАичио елиптичаи. 

н . Стојко је из овог мате.ријаЈЈа истакао Још н а. 
oorrcкe nроме11с географских АУЖ1111а. Јеми њихое 
АОЛаз11 ОА поыерања Земљина no11a , Аруrи 0.11 снсте1111• 
ских rрешака употребљених основних каталога, а треt, 
011 месних скретања вертикале. 

Исти аутор указао је и на .11невне промене reorp* 
ских JtYЖIOia још мање амnпиту.11е, но које се засад ~ 
у грсшкама ката11ога и случајним nосматрачким ОТС!Ј· 
rtаtЬима. Међу њт1а је несумњнва компонента од 0.• 
(за rеографску ширину 0.11 45•) на распону између Еероа 
н Америке, која АОnази 0.11 прнвпачиог Аејства Месеца а 
Сунца. Bemtкe тешкоhс при њиховом ОАреlјивању npfЖI 
tютреба за AYГIIM ~ сttмултаниы посматрачким ссри]4.111 
на обема станицама између којих се OApeiJy]e ра:ц1111 
rеоrрафских Аужшrа. Миоrо на.11е nолаже се у BOir 
тнпоос инструмената, који се .11анас налазе у копструr. 
цији, Ј\8 се откло11е систематске грешке у положајtщ 
осllовннх звезда, које се у ову сврху посматрају. 

Како научuн, тако и практични значај часоо11е CIJ· 
жбс нз Аана у мн расте. Данас су у пројекту АмерЈR. 
ког астро110мскоr Аруштва н Руског астрономског ca8t!l 
још 12 оnсерваторија које he се снаб.11ети кварцна 
часоон1щима н електронским уређајима за емитовање 1 
реrистровање часовннх сигнала и тако повеhати њих01 
број на 32. Тиме ha се повеhати н број прецизшrх ~ 
совиика који служе за 0.11ржавање станАарАноr вре11~ 
са 120 Н4 око 170. И наша Астрономска опсерваторЈЧI 
у сараАњи с Географским ннститутом Ј НА има у opt 
јскту укључење у Ме~унароАну часовну службу, ук<Мм 
јој по~ за руко 1 Jta поnуни свој ннструментаријр 
кuарщ1им часовн1щнма, електронскиы хроноrрафиыа ЈЈ 
nријем часооt1их сигнала и Аруrим помоhним елсктраt 
CICIIЫ ПриборО~\. 

Б. М. Ш. 

Испатавав.е еластичности Веаље поаоl;у часовВIII 

Поееhање nрецизности у упоређивању чacoвRIIII' 
liЛ4TIJII а. t1р11меном електронскtiХ уређаја као 11 њнхово !· 
11оређнваrье С' АllјiiЈЈаэонскпм 11 коарцним чacouНIJU 
oworyh11n11 су Н. Стојку Аа ОАређује из про 1ена х 
ЧIICOBIIIIKa С KIIIITIIIIA\8 IIPIIВJIBЧIIO Аејстоо Месеца 11 С) 
11 клатиа, 11 АО тако oмoryhtt ОАређнвање коltстаиата' 
:tав11се о елестttчних. особина Земље. 

дэ 611 noвehao тачност р rнстроваља чпановd ~ 
АОЛа с ОА nр118Ј!ачног А )ства Месеца н Сунца , ов Је 
MIICJIHO AIICПOЭII'ri!В t<Ojll Oмoryhyje /1.8 се у )IOBOЉIIO 11/1" 
ро~нм граtrнцама појачају све npo tене у холовн11а ~t 
СО81111ка . И Сличности aнoмanltja у XOAOBttыa pn:~H tiЖ 'lt 
(OBIIIJK3 С KMТIIOM KO)It су бl\1111 ПO,IIBprнyTII раМНЧ~ 
стеnе11у nојачањо nромена у хоАовима кроз ч етво 
ншњи nерно , Стојко је Аобио резултате који се ArRr 

с.tажу с реэултатюм nостигнутим помоhу хорнэоtrтаЈ 
uатана. 

Б. f. [1/. 

В СИОНА 1 1953, броЈ 1 

Ј~ •ова a.uca еае 
Jt811ajau у СО8Ј(ТРЈ 

а са еааеаоиu 

Бt.•и .JJuшeau .v aucuиth·oj 
ракl!ти 

t о р е - ыишевн се нап а 

стањ · 6 тежн11 и ,,еб.~t.е у 

ко ор11 зајеАЈЈо са к ·гаицом 

.w.o.tt - wншевtt оп т 11 Ј· 

тсашnу 11 кyr.tнua nu1 .на 

АНО коwор. 

Ракетио л 'I'O ж• от ља 

Б. , /. IJJ. 



~iAIIII,eiiD••• аоаера .. 8eaљiiiiJI][ поnова вв nocaa
• o"pe'llllaiИ тачвоr вреаева 

П0811аТО Је .18 се при извођењу прецизикх геоrраф· 
cns .ау•ииа во.аи рачуна о утицају померања Зeмљи
IIIDt DOIIOВI. Притом се користе координате тренутног 
DQIII које .аа)е Меl)уиаро.аиа служба промена географских 
IIIIIPBBI. Прнмеhено је Аа се таАа знатно смањују и ce
IIOIICIIe промене географских Аужниа. 

Н. Стојко је покушао, обрнуто, .аа координате тре
~r П0118 нэве.ае из посматрачког материјала шеснаест 
-рв8торнја које учествују у Међунаро.аној часовној 
~би и то у размаку ОА 1933 .ао 1939 г .. За коордннату 
Х Јlоби~ Је крив у која се слаже с кривом МеђунароАне 
61Ј*6е ширине, .аок се ко.а криве која претставља про· 
меву коор.аииате У јављају извесна отступања. Она су 
аарочито иэражена тамо г.ае је извршен прелаз са старог 
A)sи6eprepoвa(Eichelberger) осtювна каталога на нови FK,. 

Перспектива коју пружај-у нови инструменти који се 
цвас на.11аэе у конструкцији или нсnнтивању, за поправку 
UC8o•aJa основних звез.аа, отклониhе вероf!атно и ове 
t'eiiiiiOhe у сара.ањн часовне службе са службом ш ирине. 

Б. М. Ш. 

J(omrenoa штаааајуliв хроиоrраф ва o.s 001. 

Данас, ка.аа се у положајној астрономијн тачност 
аосматрања nрименом фотоhслнје на nасажни инструме
ВIТ aone.ta на О.• 001 и има тежњу за повеhањем, каАа 
Ја т,.ност у о.аржавању времена .аијапаэонскнм н, наро
'IИО кварцннм часовником Аостигла исту вре.аност на 

.uв, 'nриро.аио је било потражнтн начин Аа се ова та
ЧВОСТ очува и приликом регнстровања, како часовннх 

свrвала тако и тренутака посматрања пролаза эвез.аа 

крсхs мери.анјаи на пасажном инструменту. Регнстровање 
nосматрања вршено је .ао прошле го.анне на механичким 
штамnајуhим хронографнма, ка.а се није тражнла веhа 
тачност о.а О.• U1 или на осцилографима с је.аннм пером, 
чв)а тачност није много прелазила О.• 01, а који су још 
ахтевми .ауrотрајно читање посматрачке осцнлографске 
траке. Пријем часовннх сигнала вршеи је после.ањих гo
AJIRI на Беленову цилнн.аричном хронографу, чија је 
тачиост нешто веhа, но који је са својим рваномерним 
обртањем ваљка синхронизованог с кварцним часовником 

и са својим микронским померањем пера по произво.аиљи 
овог ваљка по.аешен за реrистровање појава које се АС· 
mавају у строго је.анаким временским размацима, као 
што су часовни сигнали . 

Колвелов wтампајуhи хроноrраф на О• ,001. 

Прошле го.аиnе је шеф техничке службе Међуна
ромог часовног бироа Колнел (Н. Colnel), уз помоh Бе
.вевове (Е. Belln) лабораторије, конструисао штампајуhи 
zровоrраф који може .аа забележи време nосматране 
uo)ue са тачиошhу о.а О.• 001.- Њнме је .аанас откло
IЫRI Је.ана ве.11ика празнина у инструментаријуму за 
Т8'1118 nосматрања у положајној астрономнји. 
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стоји из електронског бројача н Meta 
Апарат се са а 5 точкова на којима су исnнсаа • 

иичкоr уређаја с 8 у тренутку .аатог сигнала са нист е цифре. Ови точк~в томатским чекиhем, оштампавају :· 
мента, у.аарени ха:тије мннуту, секун.ау, десети, стотн : 
краткој траци секунАе који о.аговарају тренутку noclla. 
хнљаАИТН .аео тк који је команАован са инструмент 
трања, тј. тренЈчнЈм кон:rактом, котуром беэлнчиог 

118
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ручним електрамплификатором фото-hелије. • 
крометра или и бројач је синхронизован с кварцннм ч• 

Електронск Ј •• и броји уствари без инерци е nepиo.l\e њеrове 
совником себи латентно за.аржава .&ок не прн118 струје, којеиХструмента. Тек у том тре!fутку он своје 
сигнал са си на точкове механизма за оштамnавање 
стањео:lе:Т~ње отискује на траку о.а хартије. Електрон: 
који б 0 ач без инерције био је потребан зато што нн. 
сј ки Ее~аничкн хронограф .аоса.а није могао .аа nренесе 
е.аа~т овани тренутак без закашњења, па то не би llo. 
реги Р орњи систем за оштампавање без електронског 
гао ни г / 
бројача. б 

Како је електронски бројач итни .аео хронографа, 
то је могуhе малом изменом у механичком систему эа 
оштампавање посrиhи и тачност о.а десетохиљаАитог или 
стохиљадитог .аела секунде ка.аа ова бу.ае 6н111а потребна. 
Овако прецизан хроf!ограф налази данас примене ,11 у нај. 
.аеликатннјим физичким ра.аовнма, као што је бројање 
разних эрачења или високе учестаности, а и као саставни 
.аео електронских машина за рачунање. . 

Још је.ано његово преимуhстоо је што Је врло Маhи 
и веома се лако њиме рукује, а по својој конструкцији 
није по.аложан чест.им кваровнма (в. сл .). 

Б. М. Ш. 

нова кахпаља ввтерховдијаnних nоиrитуда у 1957 
8 1958 rОАВВR 

Августа 1953 о.аржана је у Бриселу заје.аничка ков. 
ференцнја Комисије за врем~ н географске .аужине 
МеђунароАIIе астрономtке уније и претставника Ме~у· 
наро.ане геодетско-геофизнчке уније у вези с претстоЈе· 
hом кампаlьом ннтермон.аијалних лонгиту.аа . 

Познато је .аа су ове .аве међународне научне уније 
организовале сличне кампање 1926 и !93.3 г .. Астроном· 
ска посма:rрања у циљу извођења nрецизних логитуАа 
вршена су на великом броју астрономских опсерваторија 
и станица које су затварале полигон око читаве Земљ~ 
Но она су вршена у релативно кратком размаку ОА 2 
месеца, па је он био недовољан ).а се из овог посматрач· 
ког материјала извуку сви закључци који се из овако 
организованих ра.аова могу очекивати. 

На овом састанку о.алучено је м треhа кампања за· 
почне 1 јула 1957 и .аа се ра.аови протегну АО кра)/ 
1958 го.аине. Лропоручено је .аа што веhи број опсерва· 
торија узме учешhа_ у овим ра.аовима. n ре.авиђа се, по
ре.& о.аређивања времена, паралелно о.аређивање геограФ
ске шнрине на свима станицама1 ас11рономско и rеофи· 
зичко о.аређивање месних утицаја на ВЕ<ртикалска скре· 
тања, О.l\ређивање перио.аичног у:rицаја Месеца и Сунца 
на ова скретања и пријем сщ1х емисија часовннх сИFН!· 
ла (око 50) који се е~о~итују у току .аана на станицама 
првога ре.аа. 

Иа овог џиновског посматрачког материјала очекује 
се нзвођење .ааљнх законитости простирања радио-талаСЈ. 
о.аређивање ближих законитости у разнородним варија· 
ци јама лонгнту.ае и размрсивање загонетног клупчета ПО 
коме се креhу Земљнни полови. 

Француске he станице употребити за ј е.ановремев~ 
о.аређнвање обе геоrрафске координате нови ДанжонОЈ 
беэлични астролаб, који се са.аа налази у испитиваtьУ· 
Кампања he преставља'!'н највеhн колективни научни по
сао који је Ао .аанас организован. 

Б. М. Ш. 
o(r 

Пorтojelia ас:трона,твчка друштва обухвата!: 
релативно калв број чланова. Тако Америчко ракет:~ 
друштво броји 2011 чланова, Британско интерnланета~. 
друштво има 1970, Немачко друштво за испитивање 

81 сноне - 630, Холандско друштво има 120 члавоd: 
Аустриско 102 а Швајцарска астронаутичка радна за) 
пица броји само 49 чланова. 

(. WeJtraumfahrt", br. 2/1953) 
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Повратак l(охете Поис:-БрfКС, 1884 1. 

Ову дугопериодичну комету открио је 20 јула 1812 
Повс (Ропs), са опсерваторије у Марсељу. Независно 
од њега комету налазе ВишњеВСf\И (Нови Черкаск), 31 
јула, и Бувар (Bouvard) (Лариэ), 1 августа исте године. 

Отступања од рачунате пароболичке путање указала 
су убрзо на могуhност да се комета креhе по елиптнчкој 
путањи и Енке (Епсkе) утврђује да јој је трајање рево
луције '10.1 година. Комета је прошла кроз перихел 15 
септембра 1812. 

Пред очекивани повратак комете, Шулхоф (Schulhof) 
и Босер (Bossert) предузели су дискусију свих објављених 
посматрања, па су установили да јој је ревлуција 73.2 го
диве . док су Плумерови (Piumer) рачуни потврдили 
исправност Енкеова резултата. У међувремену комеrу 
налази 1 септембра 1884 познати посматрач комета Брукс 
(Brooks). У нрви мах веровало се да је Бруксова комета 
нова, али су рачуни путање одмах показали да је комета 
идевтична са кометом Попе. Отуда њено двоструко име. 

Код комете су, у њеном првом повратку, запаж~не 
знатне промене сјаја и изгле.аа у кратким временским 
размацима, а те промене одражавале су се и у променама 

спектра. Између 20 новембра и 22 фебруара комета је 
била видљива и слободним оком (сјај јој ј е био као звезде 
прве вели чине), а око средине јануара 1884, тј. у доба nро
лаза кроз перихел, код ље се примеhивао и око 8° дуги 
реп. На основи посматрања из 1882 н 1884 утврђено је 
да је права кометина револуција 71.4 године. 

Други повратак комете Лонс·Брукс очекиван је у 
1954 години. Но захваљујуhи напорима астронома, комета 
је после дужег безуспешног трагања, заснованог на уна
пред припремљеној ефемериди, веh 20 јуна ове године 
откривена у сазвежђу З.мај, као врло слаб :елескопски 
објект, око 17 привидне величиhе. Лронашла ју Је Ремерова 
(Е. Roemer), са опсерваторије Лик, недалеко од предви
ђена положаја. Отступање од свега 0.5° указује на то 
да he комета проhи кроз перихел око пет дана раније 
него што је очекивано, тј . у највеhој близини Сунца биhе 
22 маја 1954. с обзиром на велики временски размак кој и 
нас дели од њене раније појаве, овакво отстуnање од 
рачуна је сразмерно мало, нарочито кад се има у виду 
да се раније одређене путаље не могу још сматрати за 
дефинитивне. 

Услови за посматрање комете овог пута нису најпо
вољнији, јер he се комета у доба приближавања перихелу 
налазити у привидно] близини Сунца. Ипак, астрономн 
he настојати да на сваки начин прикупе довољан број 
података посматрања, како би јој обезбедили поуздане 
елементе, и тиме омогуhила да се њени будуhи повратци 
предвиде са још више сигурности. · 

М. Б. П. 
if 

Електронски бројач и ~атодии осцилоrраф приме
љени ва пријем. часовних сигнала 

Часовна служба Гриничке опсерваторије, у Ебин
џеру, примењује ОАСкор а, пор е.& цилиндричних хроногра
фа, и многе практичниј е , а истовремено веома прецизие 
електронске број ач е п ерио.аа , и то како за приј ем часов
ннх сигнала, тако и за упоређеље часовника. 

То је уствари је.аан електронски .аека.ани бројач се
.лективан на различите учестаности, о.а 100000, 10000, 1000 
и !ОО перио.аа у секун.аи. Секун.ани импулс часовника пу
шта бројач у ра.а, а наре.ани импулс, који може бити 
секун.ани импулс .аругог часовника или часовни сигнал, 
преки.аају га. 

Инструменат региструје број целих периода измеlју 
ова .ава имnулса. Ако се употреби највиша фреквенција, 
он региструје број периоАа од 100000 у секун.аи између 
.ава импулса, тј. број протеклих стохиља.аитнх .аелова се
кун.ае између њих. Ови се делови читају о.амах на пет 
.аека.аних цифарника, који непосре.ано показују .аесете, 
стоте, хиља.аите, .аесетохиља.аите и стохиља.аите .аелове 
протекле о.а почетка секун.ае .ао тренутка ка.а ј е пр нсп ео 
дотични часовни сигнал или .ао почетка секун.ае часов
ннка који желимо да уnоре.аимо са основним. Употребом 
је.аног комутатора могу се ова показивања сабирати н на 
крају .аесет сигнала може се на цифарницима читати њи
хова аритметичка сре.аина или време по основном часов
нику ка.а ј е приспео сре.ањи снrнал у овој групи. 

Овај бројач (в . сл.) учинио је велике услуrе часов
ној сл жби која прима око 50 емисија часовних сиrнuа 
.аневн! јер ју је ослобо.аио свако.аневног .аугог н напор
ног чн~ања хронографских трака или листова . .Он је осим 
тога омогуhио .аа се лако приме једна за .аругом н више 
емисија које се врше у истих пет минута. Он веома КО· 

Електрични бројач за пријем часовних сигнала 
у Ебинџеру (Грнн нчка оnсерваторија) 

. ' . 
рисно служи и за проверу тачности сопст»ене емиСИЈе, 

јер се могу на њему одмах читати тренуци емисије проб
них сигнал а, na се њихова поnравка може заузети на 
емисноном апарату, тако .аа главни сигнали бу ау прак

тнчно без поправке, тј . .аа бу .ау емитовани тачно у уго
ворене тренутке. Показало .се да овај бројач не реагује 
на многобројне сметње у емисијама и паразите, тако .аа 
се часовни сигнали могу увек по.аје.аиако .аобро примати 
без обзира на чистоhу емиси ј е, што је врло тешко на 
хронографима и скоро немогуlшо на осцилографима. 

Но кад се жели, рецимо, да добије стварна слика о 
висини интензитета појединих часовних сигнала, што је 
о.а важности за тачност њнне емисиј е, н е помаже ни 
хронограф ни број ач. За ову сврху у Ебинџеру користе 
като.ани осцилоскоп који се Сlfима на филмској траци, 
која се одвија 10 cm у секун.аи. Ако се на решетку О!:· 
цнлоскопа доведе струја од 1000 перио.аа у секунди са 
је.аног кварцног часовника или електронског трансфор
матора, он.аа he светлосни сноп и његов траг на филму 
бити пресечени сваки хиља.аити .аео секунАе, па he се 
на њему моhи лако да о.аброје делови секун.ае измеlју 
два импулса . Је.аан аутоматски апарат развија, утврђује, 
испира и суши филмове, но њихово се читање, слично 
читању хронографских трака, при овом начину регистро
вања не .аа избеhи. 

~ 
Б. М. Ш. 

Нови енглес1<и ра~етни опитни центар изграђује 
група Ha\vker Siddeley у Сализберију, крај Аделанде у 
Јужној Аустрији, недалеко од Ву мере, енглеског званич
ног центра за исnитивање дирнгованих прој ектила чита
вог Комонвелта. Нова станица у Салнзбернју служиhе 
за испитивање стратосферских и јовосферских ракета, са
грађен~х на основу резултата рада лабораторија у Ко
вентрију. 

(.Jourпal of the ARS•, бр. 3/ 1953) 
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8eo6H'IIO ивнмљивоr ЧJII&a: планету Нкар. Ово сиhушно 
1UO - п~uик му мери jeABI јеЈ18в километар!- омн
аује ,е ар•о иэауже•ом инптичком путањом која се скоро 
ае puaкlly)e оа путања краткоперкодичиих комета. У 
сво11 иај~~еhем праб.11кжаеању Сувцу, Икар досnева У 
nростор омеђен путав.ом по~~анетс: Меркура (Икароо nерихел 
.~~еwи •• 0.19 астроиомских jtllllltицa, нлн приближно око 28 
IIIIAHORI km OJI CyНitl), па зато може веома корисно послу
••тк тачније утар~10вање масе ове велике планете, која Је 
)ow вепоуsu11о о1ређена, а нето тако и за nроверавање 
Сувчеве nара.11аксе. У слов је, међутим, Jla елемент11 nла
аетиве путаtье буде прет.хо/IИО утарђеин са свом потреб· 
1011 тачиоwhу, а то се може 11остиhн тtк 11осле низа 
1р.1110 преuнэ11нх посматрања nланете у току аужег 
аремевскоr раэwака . Занимљиво је папоменут11, да Ј е н 
а~А вр110 елаба сјаја, Икар био nоново nосматран 
npow.11or о~~ета са Ре~tк.nнф опсерваторије (Претприа), 
'!Име су окончава беэуспешна траrања за њим вршена у 
то•у 19~0 н 1951 године. Отстуnоња од положаја прса· 
111~е11Н1 рачувом незнатна су, na то сведо'IИ о oeh до
•о..,но поузданој 11утаtьи, 11эвеаеној само на подлози 
nосматрања нэ 1949 године. м. Б. п. 

~ 

Травс:фораатор час:овивкова секуНАI!ОГ яапулс:а у 
струЈу о• 1000 перво~tа у секуиА• 

Савремени елсктро11ски апарати за регнстровање nо
сматрања и часов11Н~ снrнпла, као што су Колпслов (Н. 
Colntl) штамnајуhн хро11оrраф н Бсленов (Е. Belln) ц.нлин
.арнчнн xpottOI"J>aФ, зат11м аnарати за емисију часовних 
CRГII8JI8 Н APYfH CIICKTpOIICKH уређајИ савремене часов· 
не елуЖб , CIIH се 11anajajy R CH.XpOttllзyjy KOIICТaHTIIOM 
струјом са учсст41111Шhу од 1000 nериода у сскуиАи. Ову 
струју црnу OIIH НЗ K88pU118 ЧIICOOIIHKa, као OCIIOBHOГ СТаН· 
A4PJUIOГ осцнпатора високе стал1юсти, у коме се 100000 
tpt'llfAj4 K8Api\I1C ПЛОЧИЦС у CCI<YHAII тра11сформншу у 
струју о,, 1000 r1ернола. Кварщ1н је часов11нк међутим 
а ома сложен, IСЛ11катан 11 скуn инструменат, којим аа· 
нас расnолаже само мапи броЈ опсерваторија. С apyre 
стра11е, праьнn1Јn nостаоље11н и савес11о и с разумевањем 
оржаоанн Р11флсровн (Rietler) и Леруаовн (Leroy) ча
совtlнцн с клатном, а нарочито Шортови (SIJOrl) ближе 
te no cuojoj тачност11 самом кварuном часов11ику. Збоr 
тога се tlpeA астрономе послеЈUьнх rодниа nостављао про-
6.8ем кuо искористити АОбре часовнике с клатном, а Аа 
се пр1tто11 астарели хроноrрафи 11 1pyra аnаратура за 
реt"стровање эаме11е савременом електронском. 

Овај проблем решиnа је нмав11о веома среhно и АУ· 
ховнто Бменова (Е. Belln) пабораторија коuструкuијом 
тз. тр1111сформатора кој11 IIМIIYIICe часооюжова секун.11ноr 
контактА llpeтpapa у коuстантну струју 0.11 1000 nерноАа 
у СёкунАН эа наnајање nоме11ут.их аnарата. 

Да би се моrлн искористити електрични имnулси 
које AA/t ccкyiiAitll контакт, морају они бит11 изохро11н 
бар на О.• 001. - Ако то нису, ottAa се може везати мала 
снјnпица /Ј кпатно, која у 1ьеrовом равиотежном или 
~кстр MIIOII 11оложају шаље светлост 11а фото·hеЈщју, а 
оеа је rtpcт&apa у 11зо ро11е с:лектрЈIЧНе имnулсе. Ови се 
трансформишу у jeJUIOM 11реамплифнк11тору у кратке елек
трнчис: нr.tync 11, ноеле nојачаља у амолнфикатору, ша
љу /14 prшeny јСАИ ГОСЈIС: TpltOie у ЧИ)е•Ј се аИОАНОМ 
кtму 11аnаЈн 1 au калем угпављен између кракова АИ · 
јаnа1он~ који трспер11 са 1000 11срно1а у секунАи. 

Им11уnсн кој11 нролаэ кроз кмем у срсАИни AH)ana-
lt t14apnжyjy ra н он nочн1ье 1а трспери. У АОа 11ара 

К811 !oiOB8, IIOCТ481hCHHX С )C.I\11 Н 1pyrc С:Тр411С .11И)4114З011· 
Ckll краконп, 11111укује с тма струЈа од 1000 nерном 
у секун.1111. 

Збоt амор'tнэооањ~ оо11х осципац11)а 11змеђу Ава нм
пулсо oua је с:труја 11р tешьное амп1111ТУЈ1С. 34то се она 
стабилнзујс 11 11ојачаоа јсд11нм обнщtнм амnлнфикатором 
са трн ламnе. После тоrа она се O.IШO.IIIt на ADa излаза 
r.ae се АО611)4 СТруј ОА 2 V Н Y'ICCТ8110Why 0.11 1000 пе~ 
(1110.118 У С KYHJIH, CIIOC06114 .114 CIIIIXPOIIIIЗyje све eлeкtpOII· 
tкс )'Р ljaj како зв р rнстроьање, тако н за емисиЈу си
rне•а tачноr uрем на. 

Наnаја1ье 41Јарат вршн се нанзме11нчном струјом 
113 llptжe, 0.1 50 ПСр1tОА4 у CCKYIJAI.I, Ј<Ој4 се, у KOIIIIKO 
IIИje CJ8AIIA, МОра np Т ОА/10 СТ4611ЛНЗОВ4Тit. 

Б. М. Ш. 

в.лсион.л 1, 1953 арој 1 

ДIВЖОВОВ бе8ЈIВЧВВ ас:тролаб 
у пОIIожајноЈ астроиомиfн Аруге половине XIX и npвt 

не ХХ века за оАре~ивање nреци.зиих звезАаниж ~о. 
попови жипи су велики пасажни инструменат н вертн 
OpJUIH8Ta СЛУ " 

11 к уг ипя мериАнЈаискп круг, а за прецизна ОАре. ка.nн Р афских коор.llипата пасажни инструмеиат 11 ђнвања reorp ,, 
зенит-телескоп. Употребљене метоАе, завnсие ОА особина 
ових инструмената, бипе су углав11ом мето.~tе изво~ења 
звезАЗIIИХ н географских кoop.I\HIIaтa из посматрања у 
ме нАијанској равни . Данас је из великог броја ан0114• 
пнfа откривен их на овим nосматрањнма, међу којима вер. 
тнкалска скретања, месна и бочна рефракција заузнwају 
ВНАИО место, јасно Аа су сви наши звезАаiiН катапозм, 

географске кооран11ате, оптереhе11н знатним снсте. 
~~~с~ни rрешкаиа, које се каткаа n ењу н .110 1 ". Стога 
у nослеање време nостоји тежња за враhањем метоАИ 
јеАнаких виенна н ас:тропабу, који је llајnриклаАкијн 34 
ову врсту nосматрања. Да бн повеhао тачност овог на. 
струмеита даижоll је тространу nризму заменио Во44• 
стоновом, чији се ~tагиб према хоризонту мења микtю
метарским завртњем у тренутку поклапања неnосрцног 
и о.~tбивеног лика звез.Јtе. С променом њена вагиба по. 
клапање ликова се проаужава, а с тим и време оцене 
овог nоклапаља, r1a н тачиост самог nосматрања, тј. 04• 
ређеиог тренутка пролаза звезАе кроз Аати круг је.11наке 
внсине-алмукантар. На rлавн микрометарског заврт.ц 
налази се коитактии котур, као на безличном микрометру, 
који ре 1·нструје на хро11оrрафу контакте из којих се ра. 
чунскн нзвоан тренут а к nролаза звезАе кроз .11ати алму. 
кантар. Место ј е.11ноr јеАиноr поклапања ликова, које 
се оаре~ује на обичном астролабу с nрнзмом, на овом 
се инструменту о.11ређује оно из 20 контакта. Посматра. 
ње је по својој прироаи ослобођено и лич11е грешке, 
која аостиже знатну вре.1111ост код обичног астролаба. 

Инстуменат се налази у исnитивању 11а Париској 
опсерваторији. Средље отстуnање у nоnравцн часовнкка 
о.~tређено из је.11не серије о~ 30 звез.~tа не nрелази О.• 01, 
а у геоrрафској ширини КОЈа се истовремено нзвоаи 0."1. 
- Познато је .110 зеннт-телескоп, као најnреuизнији ии· 
струменат за оаређнвање rеографске ширине, а који је 
н оптички з11атно моhRнји ОА горњеr nрототиnа, ааје у 
среАЊУ руку тачност од 0."3 за O.llpeljнnaљe ш~рине иs 
јеаног пара звезда. 

Б. М. Ш. 

Часовва служба в севвиолоrија 

Пре неколико година примеhене су на часовннцнма 
Париске опсерваторије извесне аномалије на хоаовиwа 
које се нису могле открити ыеђусобпим уnоређивањек 
ових часовника, које је врше11о .110тле .11ваnута аневио. 

Постојала је сумња .11а се измеlју ових тренутака с вре· 
ме11 а на време догађају извесне изнена.~tllе nромене хо
аова које се nосле· неколико ч асова саме ОЈ!. себе израв· 
пају и не .1\Оnазе АО 11арочитоr изражаја nриликом yno· 
реl)ивања. 

Отам ј е завџеио иenpeKИAIIO међусобно уnоређи· 
вање свих часовника на једном цилиндричном хроногра· 
фу. После тога је 0.11мах nримеhено .11а чак и у.~tаљсни 
земљотреси моrу no.11 извесним условима проузрокова11 
велике nopeмehaje у хо.11овима часовника с клатннмt 
Тренут11 а промена Ј!Невноr хоџ .110стизала ј е у извесннi 
случајевима и 1 s . 

Н. Стојко ј е nоказао како се нз ових xpoнorpa»l 
може OApeiHTH ј ач 1111а имnулса сеизмнчког таласа, као 1 
азимут еtшцентра, ако су часовници . nостављени тако Al 
клате У различитим равнима. Ови се по.11аци могу успt
шно 0.11ређивати и за веома у мљене земљотресе, wtO 
отам часоона служба Париске оnсерваториј е рџовно 1 
вршн. Тако је часовиа служба постала ОЈ! интере'а '111 
ссt~эмолоrе. Својом за11имљивом, разноврсном и значајн~ 
11роблсматиком н за научи у теорију 11 за nра к су, часовв: 
Је служба тако nоказала мл а.~tим астрономима аа ~~~ ~ 
миас много nрнвлачних nроблема и у положајној acтpit 
номији, и Аа је астрофизика само ј е.1111а њена грана.' 
никако њена насле.11иица. Потвр.~tнла ј е истинитост Л~ 
кових реч.и, АЗ је .за оиога који жели н уме .11а noCIII' 
тра Прнро.11у свет исто тако 1100 као и за ААама ' . 

Б. М. Ш. 

-· ... а~~·~ ·,• •. · -
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Четврт• конгрес Me,yнapOJIIBe астроваутачке 
феАерацвје IAF одржаи је у времену од З-З августа 
у Цириху. Осим органиЈацнониж пнтања, на овnм Ков· 
rpecy прочитао Је низ ваучвнх студија по проблемима 
веwтачког сателита и васионског летења. Чпаиов11 IAf·e 
су ракетне и астронаутнчке организације нэ А рrентнне, 
Аустрије, Данске, Енrпеске, Француске, Хопан.~tије, Ита
лије, Немачке, Норвешке, САД, Шпаиије, Шведске н 
Швајцарске. За новог члана /Af-e примљено је Астро
наутнчко друштво Ваэдухоnповпоr савеза Југославије 

tl 

Ракету ва Месец, •югуЬе је веh данас сагра..11нти, 
како се тврди у часопису .Journal of the Amerlcaп Rocket 
Society•. Ова ракета могла би nоднети 45 kg корнспог 

терета па Месец. Она би бнпа дугачка З8,2 m а њена 
тежина 11311ОС11Ла би nрилиl!ом полетаља 181.000 kg. Чет
вртн, nоследњи стеnен ракете био би тежак, заједно са 

корисним теретом, ЗбЗ kg. Овај степен достигао би брзину 
01 ОКО 40.000 km/Ч3C На BIICIIHH ОД 1260 km 11 Т8)13 би 
био уцрављен ка Месец. 

(.Journal of the ARS", br. 3/1953) 

Пројекти веаа'П(ог коиструктора ракетие бомбе 
• V -2• и руковоАиоца бившег нацистичког опитиог 
центра у ПенеаввАе, проф. Др Вернхера фон Брауиа 
који живи у САД, изазвали су последњих годи11а не 
малу сс.пэацнју, не само међу пестручњацииа, веh н код 
паучsика које раде 11а ракетвом nогону. Његов пројект 
васионске станице nоставља вештачког Земљнног nрати
оца-сателита да кружи око Земље на висини 1730 км 
брзином од 25.400 кмfчас 11 једним обиласком земље з~ 
2 часа. Ова станица треба да има обпик ЏIIIIOocкc ауто
мобилске гуме спољног пречника 75 m а nречннка пре
сека 10 m. То је уствари читава троспратна конструкција 
У коју се улази кроз шуnљу осовину, спојену C1l ободом 
помоhу два ходника. Ова станица служила би као nолазна 
база за летове па Месец и Марс. Читава станица преба
цила би се у своЈу будуhу nутању у деловима, у 10- 12 
летова џиновских тростепених ракета чије димензије 
Браун такође објављује. Ове сателиliiске ракете високе 
су по 80 метара или колико један обпакодер са 24 сnрата . 
На доњем делу nречвнк ракете је 20 m. Тежнпа ракете 
64~ тона - скоро читава лака крстари ца. Ракетни мотор 
НаЈнижег степена ракете састављен је из 51 коморе које 
укуnно дају потисак од 12.800 топа. Њихов утрошак го
рива за 84 сек рада износи 4800 тона, Х11дразииа и азот11е 
киселиие. Средњи степен ракете са 34 коморе 11 nотиском 
од 1600 t утроши у свом ра.Ау 700 t горива. ПослеД/ои 
стеае11 (треhн) има само 5 ракетвих комора и носи .само• 
83 1 горива и З2,5 t корисног терета за васновску сташщу. 

(. \Veltraumfahrt•, br. 2/ 1953) 

Три Пројекта фон Брауна 
У aope~etoy са аостојеhи-1с ра· 
кета.wа (с лева ua десио) : 
т р о с т е li е " а с а т е л и т
с к а р а к е 1ii а висока 80 .w и 
двострука ракета " V- 2" + 
WAC Corporu/" којо.w је uo
cliiurнyтa висшtа од 402 km · 
Р а к е т и s а М е с е ц висок~ 
48 т и.wа sa иаше Uој.мове ие
обичну коtсструкцџју- крај 10е 
ракета .ВЦЈкииг" дuliia у сраз
мери; р а к е т а з а М а р с 
била бџ виспка 64 т, 11а врху 
носи ракету за слетаtое 1t a 
Марсову Uовршину и nоред ње 
ракета • V-г· која је исто тако 
конструкција фои Браун-а. 
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Нагла кmчеаавав.а Сувчевп протубераваца 

О1авио је примс:hеиа појава All извесне стабн.ане проту· 
бера11це среАње висине (01 око 40000 km) no IO.,acxy 
1111 Сунчеву ивнцу, у року ОА АВа АО трн часа, nочињу 
изttе11а.1а .1111 расту, најnре попако. звтиu брже, кafl(a.! и 
брзниом 0.11 500 km sec, AOCTifжyhи внснну ОА З АО 400000 
km. Поеле тога оне наr.,о ншчеэавају tte остав.ъајуhи 
впше 11икаква трага. Откако се ре.1овпо посматраЈу па 
.110 1930, AIIKI!e за 60 rод11па , эаоажено Је 40 оваквих 
појава, ОЈ!. кojll. само З па са~о~ом .а.нску, ГАС постају 
BHJilЬIIBe сnектрохелиоскопом услел аnсорпције хромо
сферскс: снетпости у њн овю1 гасовима. Иако се ова 
послсАња nосматрања pe,11.oвttO врше, сматрмо се .1111 су 

појаве 11агпог 1\ШЧезавања на самом )!.нску ltэузетне. Ово 
је МIIШ.'ЬеЊе ПOTBPAIIO 1938 11 PичllpACOII (Richardson). Исте 
ГОАIШС је мс:~утttМ ВалЈiмајер (\Valdmeier) смело твр.tно, 
без АОВољне аргументаttије у nосматрачк11ч nоАацкма, 
.11а је ова појава .нормални ста111]ум у рзэвоју nротубе· 
ранаца• и до.11ао All се .по ne наглог ишчезавања о11е 

ЧеСТО убрзо 11011088 Образују HD AIICKY у IICTOM 06.1111<у" . 

Госпођа Д' Азамб11жа (D' Azambuja) потру1н,,а се 
не.Аавllо .11а изврши nотребну анал11зу око 10000 спек
трохслногрllма узетих у MeAOify ОА 1919-19ЗО. Том 
nрилико 1 она ј е истакла битну разлику изме~у скватор
скнх и nоларних 11ротуберанаца и на крају Аошла .110 
ових эакључака: 1) нагпо ишчезавање nротуберанаца 
је IOIICTa нормална појава у tыtxoey развоју, 11 то како 
за nротубера11nс nосматра11е на ивици Су1ща, тако и за 
оне на љегову Allcкy. 2) Ова законитост важ11 сачо за 
екваторске, а не и за 110ларн протуберанце. З) Протубе· 
раице које се nоеле наглог иш••езавања не образују на 
истом месту и у истом облику само су изузетна nојава. 
4) Учестаност ове nојаве у току јемнаестоrо.~tишњеr ци
клуса Сунчеве активност11 изразито је сразыерна укупиој 
активности nротубера11аuа, која ИАе паралетщ с актие
ношhу nera. 

Б. М. Ш. 

1<о11ета Бруl(с 2, која је једа11 од врло занимљивих 
припадника ове rpyne Сунчеоих присталаца, nро1.1а~ена 
је 18 јуна ове год11не, готово сасвим на предвиl)евоме 
nоложају. Открили су је Ремерова (Е. Roemer) н Џеферс 
(Jeffers), са опсерватори ј е Лик. 

Комета Брукс 2 зпачајпа је no томе, што uретстав:ьа 
изврсну потврду за исnравност теорије кааmура (заро

бљавања) комета од стране велики.х ПЈ\ЗIIета. Ју.,а 1886 
године ова комета је прошла крај самог Јуnнтер;t (изме~у 

планете и љеног најближег сател 1па), који је у толикој 

мери nореметно љено кретаље, да се отада кометина пу

тања веома смањнла, а трајање ревопуцнје coeno са З l 

ва свега око 7 година. 
м. Б. n. 



О уароцuа ваrлоr пораста сјаја КОА ввев~Џ~ типа 

uv Cetl 
Крајем 1948 год амерички астроиом Лајтн (W. 

Luyteп,) открио"је да звезда црвени патуљак (доцније 
вазвана UV Celi) на положају a = ib 34m 1•, о= -18° 28·0 
(1900.0) нагло мења сјај. На једном састанку друштва 
.Руђер Бошковнh' било је речи о овој · променљивој. 
До данас је познато 7 црвених патуљака са истим обли
ком криве промене сјаја. 

Открнhе карактеристичних промена сјаја код ових 
авезда поставило је пред астрономе два пнтања: 1) -
којој врсти променљивих припадају ове звезде и 2) -
који су узроци промене сјаја. 

О класифнкацијн ових променљивих било је речи 
ва другом месту {види Годишњак нашег неба за 1954), 
а овде hемо реhн нешто о вероватком механиз~IУ ства
рања тако наглих н снажних промена сјаја код ових звезда. 

Облик криве промене сјаја црвених патуљака као н 
брзина промене потсеhају много на сличне ерупције ка 
Сунцу. Чак је н интензитет промене, тј. количина , нзра· 
ченог вишка енергије, приближно истога реда велнчине. 
Због тога се мислило да се ове промене могу објаснити 
нстнм механизмом. Теорију о настајању ерупција на 
Сунцу дао је Ћованели (Giovaпelli). llo њему, до еруп
ција долази због дејства комбинованог магнетног uоља 
које настаје суперпозицијом општег Сунчевог магнетног 
поља и поља неке Сунчеве пеге. Ова је теорија, међутим, 
тешко применљива на црвене патуљке, јер би, с обзиром 
ва ннтензн rет посматраних промена сјаја, требало прст
nо• та вити да се материја у тим звездама налази у жив
љем кретању него на Сунцу, а ми немамо довољно раз
ЈЈога sa такву претпоставку. Очиглеано, треба nронаhн 
ВОАН механизам који би могао да објасни тако велике 
репатнвне nромене сјаја код звезда nозиијих спектрал
вих класа. 

Гринштаји (Greensteln) је покушао да објасни ве
пнке промене сјаја код звезда тиnа Т Taurl, које такође 
припадају познијим спектрапним класама, узајамним де
повањем спољних слојева звезда и јонизованог гасовитог 
облака у коме се ове звезде · и11лазе , пошто је постојање 
оваквих облака код звезда типа Т Tauri несумњиво 
доказано. Према Гринштајну падање nојединих делова 
јоннзованоr облака на површину звезде довело би до 
суперпозиције електичних и маrиетноiх поља звезде, јо
ннзованог облака и евентуалних пега на звезци. После, 
днца ове комбинације била би избијање на nовршину 
топлијих, унутрашњих слојева звезде, тј . u• раст сјаја 
звезде. Гринштајн је у свом раду показао да се на овај 
начин може обја нити nораст сјаја звезде за неколико 
привидних величина чак и када она nрипада nознијем 
сnектралном типу. 

Но нн овај механизам не може се nрименити код 
црвених патуљака, јер се овај процес одвија nрилично 
споро. Тако код звезда Т Tauri пораст сјаја траје често 
неколико дана а никад краhе од б часова, док се пораст 
сјаја код звезда типа UV Cetl обично одвија у неколико 
секунада, највише некол11ко минута. 

Да би објаснио nојаву наг осог nораста сјаја сnеци
јално код звезде UV Ceti Џонсо/1 (М . Johnson) је ту скоро 
предложио једну нову теоџију која води рачуна о свим 
специфичuостима промене сј аја о~е звевде . Полазна тачка 
његове теорије је Струвеова теорија по којој су све дво ј не 
звезде обавијене заједничким прстеном јонизованог гаса. 
(Звезда UV Ceil је двојн а). Материја у прстену налази 
се у непрекидном кружном кретању око зве•да. Према 
Џонсону механизам промене сјаја код OV Ceti изгледа 
овако. Најоре настаје мања ерупција на звезди nод деј
ством узрока који према Ћованслију изазивају сличне 
ерупције на Сунцу. Уколико избачени гасови дођу до 
nрстена они у том делу прстена заустављају кружно кре
тање гасова. Изгубивши своју тангенцијалну компоненту 
ови гасови из nрстен а великом брзином nадају на звезду. 
Сада поново ступа на позорницу Гринштајнов механизам 
који се, у овом случају, због брзог nадања јонизованог 
облака далеко брже одвија него hОд звезда типа Т Tauri. 
Аутор мисли да се noмohy овпг механизма може обја
снити велика вредност израза ,:lm/m и велика брзина 

промене сјаја код звезде UV Cetl. 
У nрилог Џонсоновом мишљењу иду две чнњенице 

1 - Сви црвени nатуљци код којих је посматран нагли 
пораст сјаја истовремено су н двојне звезде; 2 - у два 

ВАСИОНА 1, 1953, бро 

Је код звезде UV Cetl nосматран врп 
с11учаја, када ј ја уочено је да главном максимуму 0 

ЈЈИКИ nораст ссјај~ од сса 1 привидне величине, тa:Ptr. 
ходн пораос:ене сјаја има два максимум~; nрви, ма:~ 
крива пр минута после тога други, веhи. у случај в в 1 
неколико т сјаја није износио више О!! две прнв "111 
када пораспретхо~ии мањи максимум није уочен 8

118! 
величине, · 

в. о. 

Нова вапажања у веви . с поларивованощt;у Cn, 

qеве ·корове 

Еман (У. Ohmaп), са Стокхолмске оnсерватори 
извео је, из посматрања короне за врем.е тоталног nj~ 
мрачења од 9 јула 1945, закључке да Је поларнзаци 
савршено Једнака за све боје, да оnада с удаљавањ~ 
од Сунчеве ивице и да слаби у близини Сунчевll! 
полова. 

Ови се закључци слажу с Гро_тр.ианов?м Grotrlan) хип~ 
тезом о два коронина састојка, од којих је Један поларизовц 
а други није. Посматрања nоказују да се други протеае 
знатно даље од Сунца н да Је приблнжне сферна облииt 
Из једнаке поларизације за све таласне дужине и 111 
чнњенице Аа за €Ве боје подједнако важи закон 0 n~ 
ступном опадању поларизованости с УАаљавањем 01 
Сунца, излази да су оба састэјка исте боје . 

док се поларизовани састојак може лако ot!ijacниn 
избаченим слобОАНИМ електронима .из ниЖ11х слојев\ 
Аотле за неполаризовани Гротриан nретпоставља 48 а 
састоји из делиhа чије су !f.Имензнје триnут веhе о4 та
ласних дужина видљивог спектра. Но ова nретпостав~ 
наилази на велике тешкоhе, као што су вел11ка темпе. 
ратура у Сунчевој близини и nотnуно . слагање по бо~ 
између короне н Сунца. Може се nретnоставити у 101 
случају Аа се ови делиhи nротежу на велике даљине 01 
Сунца, али је тада тешко објаснити лако померање 11 
црвеном Фраунхоферових (frauпhoffer) nруга које ~ 
открио Мур (Moore) nосматрањем ове среАиие. п~ 
свему суАеh•И изrлца Аа исnитивање коронине приро1t 
не треба вршити ПОА сугестијом Гро:rрианове хипотщ 
веh га усмерити новим правцем. ' 

Б. м: ш. 
.:.-

Пролав Меркура испреА Сунчева котура 

14 новембра између 16.6h и 19,2h биhе nролаз Меркур1 
исnред Сунца који се не може видети из наших крајщ 
јер је у том тренутку Сунце nод хоризонтом за сва N~ 
ста у нашој земљи. Из западне Евроnе и Африке изузо 
њеиа источног дела, може се видети nочетак појав~ 
Пролаз he се најбоље видети из Јужне Америке у о611· 
сти око 18° географс\(е ширине. . 

Пролази Меркура исn,ред Сунца доста су ретке п~ 
јаве и настуnају у доба доње конјункције или прола~ 
Меркура између Земље и Сунца. Како нагиб Меркуровt 
путање према равни Земљине nутање износи 7°, то у~~ 
ба доње конјункције Мер к ур обично nрође изнад или иt· 
под Сунчева котура, чији је nривидни пречнк '/2°. П!» 
лаз испреА Сунца може се десити само онда ако је Ые~ 
кур истовремено у близини чворова или тачака пpecell 
равни његове и Земљине nутање око Сунца . Земља кро, 

· Меркурове чворове nролази 7 маја и 9 новембра. Преt 
томе, ако доња конјункција Меркура пада око ових 1~ 
тума може наступити nролаз Меркура испред Cyиnr 
Притом су новембарски nролази чешhи, јер ј е у новеi, 
бру Меркур најближи Сунцу, па је и област дуж nyfl 
ње У којој су пролази уоnште моrуhи скоро два пут шир! 

Новембарски nролази понављају се обично У раз~t 
к~ од 13. година, а могу се десити и у размаку од 1 ~ 
А на. МаЈски nролази не могу се никада поновити У Р~ 
маку од 7 Година. Узнмајуhи и мајске и новембарс~ 
nролазе заједно, меже се реhи да се nролази МеркУ~ 
~~n~~: Сунца понављају у размациМ<i од 13, 7, 3, 10·~ 
А nосле Чега појаве иду истим редом Према ТQ 

после 46 година наступају скоро исти nро~ази. 
Меркурови nролази користе се у астрономиј и за~ 

на одре~ивања његових nоложаја и поправку сист 
елемен·ата који одређују: раван Меркурове путање и ~ 
~=ок кретање око Сунца. Уједно су они показало 

Р УР нема атмосфере, или да је она толико ретка 
се nрактнчио може занемарити. 

953, број 1 

Положај млазних струјања у нашој атмосфери, 
као и њихоо правац могу се открити пажљивим 

посматрањем облака. Метеоролог o .. пeral Electrlc Соmрапу 
у САд, Dr. Vinceпt Schaeier недавно је описао nред 
Америчким метеоролошким друштвом • Четири специфичва 
и врло уnапљива типа облака • који показују правац кре
тања и место брзих млазних струјањ~ у атмосфери, та
јанствених ветрова који дувају брзинама лета савремених 
авиона, у узаним каналима, често удвостручујуhи брзину 
или скоро заустављајуhи најбрже авионе. 

Истраживања су nоказала да ове формације облака, 
њихова велика брзина и складни облиuи могу да служе 
као доказ о присуству ових јаких ветрова. До данас је 
било врло компликовано, уз noмoh соидажа атмосфере, 
утвр1 ти пол~жај ових ' каналних ветрова који дувају 
брзинима од 130 до 820 км/час, на висинама од 6000 до 
15.000 аметара На мањим висинама ова струјања су куди
камо с порија. 

Четири осио!Јне формације ових облака су: 1 Цир усне 
lllpaкe, бели перјасти праменови са чупавим завршецима, 
виђенЈI како се креhу великом брзином великим висинама. 
2. Високи цироку.мулуси - мали бели, округли облаци у 
крпама, често насумце разбацаним који се понекад пре
ображавају брзо у цирусие траке са сложеним таласа
стим шарама. Они често пос ају зеленкасти или цовен
касти у близини Сунц,1. 3. Алтоку.мул ~ си, вунасти, скоро 
вепроменљ'i!ви _облаци са сочивастим облацима, нагомилани 
слој преко слоЈа у средњим висинама (око 6.000 m). Ови 

облаци мењају се врло брзо, нарочито када из њих nau 
свег у другим праменовима киз ветар. Овакви nрамевоав 
доказ су кретања ваздуха великом брзином. Неки ОА 
ових облака тако11е су обојеои у близини Суицв. 4. 1 а
ласасти алmуку.мулусни оолаци који се чесrо пружа)у 
с хоризонта на хоризонт, са паралелним таласима, постав· 
љеним nод правим углом према правцу струјања ваздуха. 

Остали знаци који указују на близину велике осо
вине струјања укључују: узбурканост ваздуха на земљи
ној nовршини у око пола посматранах случајева; ста11но 
хладан, оштар вазвух; обнчво плаво небо са неограииче
вом видљивошhу; падавине, најчешhе органичене ва само 
,повремено прскање кише или промицање снега• н брже 
nромене у покривености неба облацима, од једне десетине 
до девет десетина и опет натраг ,за непун час•. 

Брзо препознавање ове nојаве nостаје од све вeher 
значаја за ваздухоnловство а такође н за прогнозу вре
мена. Проучавања nоказују да се млазна струјања у 
атмосфери премештају на северној хемисфери са про
меном годишњих доба. 

Оваква струјања, сматра Schaefer, узрок су многих 
.чудљивих• временских ситуација за које се верује да 

· су проузроковане доношењем nоларног вазвуха на jyr 
или троnских ваздушних маса на север, посретством ових 

кривудавих млазних струја у атмосфери. Многе поnлаве, 
суше, хладни 1'аласи или таласи вруhине nриписују се 
данас овим млаэним струјањима. Такође се сматра да ова 
изаэив,ју и појаву јаких ветрова на Земљи. 

(.Journal of the ARS •, бр. 3/1953) 

Формације облака које су доказ llocmojaњa .млазних сmрујйlьа у ат.мосфери: 

Сл. 1. Цирусне траке Сп. 3. Алтокумулуси 

Сп. 2 . . Високи цирокумулуси 
Сп. 4. Таласасти алтокумулуси 



Duepaм 8еЈШо11118Х aonou • са~~ревеве тnт.е 1 .. .,., .. , ...... , 
ПС).IIоанвом XVIII века вео~икв швајuарски математв

uр Ој.11ер (Euler) поставио је и решио мехаииqки проб
•ем иобоАиог кретања обртиог 'lврстог тела око тежи
шта noA Аејством уиутрашњих сила, услеА непоклапања 
њеrове обртне осовине са геометриском, и нашао Аа у 
том случају обртна осовина мора описнвати површину 
кружиог конуса око геометриске осовине. Узмемо ли за 
ово тио Земљу, имамо Аовољно разлога за претпоставку 
.u се њеиа обртиа осовина не nоклапа с rеометриском, 
aeh Јбог хетерогеног згушњавања њене коре за које по
стоје мноrобројнн узроuн. Опишемо ли са Ојлером јези
ком математичке анализе, ПОА горњом nретпоставком, 

ово Земљино кретање, Аолазимо АО закључка .11.а је оно 
аериоАичио, Аа се своАИ на то .11.а се Земља сваког тре
вутка обрhе око Аруге осовине, тако .11.а Земљина обртна 
осовина, не мењајуhн овај пут своју оријеитаuнју у про
стору мора оnнсиватн око геометриске осовине кружнн 

коиус сваких 305 звезАаннх .11.ана, па према томе н пол ро
таuиЈе око rеометриског nола кружну путању у истом 
аремеиском размаку. Отвор конуса, или преqннк ове кру
жие путање може се ОАре.~~.нтн само астрономскнм посма

трањнма и он, као што су касније посматрања показала, 
ве прелази О,• 5 или 20 m на Земљиној површини. 

Ово Земљнио кретање постаје јасније ако га схва
РМО обрнуто, као Земљино климатање око релативно 
вепомнчне осовине обртања. Као после.11.иuа овог клима
тања 00.11 Земљиног обртног кретања, шетајуhн ~:е по 
,uщу Земљином, мора опнсиоати око геометрнскоr пола 
Земљиног ону уску кружну путању супротно казаљкн 
ва часовннку. Ово Земљнно кретање названо је њеном 
uо6одно.11 нуmаци}о.11 . . 

ИзванреАНО сложену теорију овог Земљиног кретања 
развили су Ааље Њукомб (Newcomb), Хуг (Hoog) н на
рочито Клајн (Юеlп) н ЗомерфелА (Sommerfeld) ПОА прет
поставком Аа Земља није апсолутно чврсто него еластн
'IНО, н тело променљива облика, претпоставкама много 
блнжнм објектнв110ј стварности. Но са приблнжавањем 
стварности наилази се не само на непремостиве тешкоhе 
у аналитичком решавању пробдема оваквог кретања, веh 
н на многе још НеАовољно познате или потпуно непо-
3Нате поАатке о врст~ или величини разних утиuаја који 
ово кретање изазиваЈу нnи ремете. Зато се .11анас више 
nажње покnања његову практичном нспнтивању. 

Нн практичан раА на изучавању овог занимљивог 
Земљиног кретања не Аатнра ОАскора. Пре више ОА ЈеА
вога века Бесел (Bessel) Је на основи својих посматрања из
разио сумњу у непокретиост обртне осовине у Земљи
вом теnу, а закључuн руског астронома Петерса из cpe
AHIIC nрошnога века, извеАеии такође из астрономскнх 
посматрања, сагnаснnн су се с Бесеnовим. Ове закључке 
Петерс н Бесел нзвеnи су из промена мерених географ
ских ширина: јер АОнста, ако се Земљина обртна осови
ва nомера у њсном теnу, морају се мењатн у току вре
мена и rеографске шнрине места на Земљи. Но ове су 
nромене бнnе толико незна11не Аа су се могле приписати 
и аномалнјама у рефракцији н Аругнм систематским ути
цајима. Тек је берnннскн астроном Кистнер (Kilstпer) 1888 
г., трагајуhн ва узроком неслагања неких његовнх мере
ња основних астрономскнх коистаната с ОАређивањнма 
његовнх претхоАника, на несумњнв начин истакао ово 
померање из својих посматрања. Међунаро.11.на гео.11.етска 
асоuијаuнја ta.11.a се оАnучила Аа реаnност померања по
оllова nровери слањем Аоеју експеАнuија у Хоноnулу и 
организованим прецизни м ОАређивањнма географских ши
рина на опсерваторијама у Берnнну, Прагу н Стразбур
rу. Прве Аве скспе11иције ра.11.нле су тако на станицама 
које су се 0.11 ових 011серваторија разликовале по географ
ско) Аужинн за око 1800, па се у случају Ад постоји 
промена шнрине, која се А8Ае астрономскнм посматра
њима осетити, мораnа очевиА/10 наhи на овим Аоема уАа
љевим станнuама промена исте апсолутне велнчнне а cy
npot~~oг знака 0.11. оне коју је требаnо .11.а истакну посма
трu..t на поменутим опсерваторнјама. РаАовн су трајали 
ОА маја 1891 АО јуна 1892 н на несумњнв начин показаnн 
.u се северни Земљин nол у истој мери уАаљавао ОА cтa
RВQI У Хои0.11улу у којој се мери он прнбnнжавао Берлину. 

Ме~унароАва геоАетска асоцнјаuија је затим, 1900 го
.1881. У uиљу ближеr ОЈ\ређнвања законитости овог кер
атња, организовала непреК//АНО пpaheu.e појаве са нeкo
oiiiJIO стаииuа, распоређених на . упоре.11.ннку од 39"8', а ОА 

н са ре Јужие tтавнuе. Тако је бН.IIа оргавизоваq 
иоођунароАЈЈа служба nромена географских ширина, КОЈ• 
8 ~нас с маnим изменама наставља своје ра.11.ове . 

Из п омена географских ширина нзвеАеннх у OJipe. 
ђевом вр~менском размаку на веhем броју станица моХ!е 
се математнчкн 04реАИТИ поnожај Земљиног пола ва 
њеној површннн. Поменута сnужба Аа]е нам за сваку 
roAHH коорАннате тренутног пола Земљина обртања 111 којих ~е може реконструисати н крива по којоЈ се 004 
0 ошетао 00 ЗемљиноЈ површнни. Сnнка приказује 00 Ч~кнниЈу (Cecchlпl) путању северног Земљиног n041 
ОА 1949 40 1952 r. Овакве криве имамо све ОА 1890 r, 

ПуШа~t~а северног Земљиног Пола од 1949- /953 r. 
ао /lодоцима Ме~ународне службе шиоине. 

Beh 1893 амернчки астроном ЧенАnер (Chaпdler) 
открио је из првих посматрачкнх ПОАатака Аа перноџ 

обнnаска поnа не износи 305 веh 427 Аана, а Аа се Јавља 
још и јеАна гоАишња перноАа у овом кретању, која по 
свој прнпиuи има метеоролошкн карактер. Познијии 
ра.11.овима ебјашњено је преАужење периоде главног 
кретања Земљином еnастнчношhу, а ГОАИШња периоАа 
Аобила је такође своју потврАу. 

Но каА се ове АВе компоненте елиминишу из перно
Анчног кретања пола остаuн су још тако знатни, а пу
тања којом се креhе поп веома спожена, Аа ово указује 
на читав низ још неразјашњених узрока овог кретања. 

Како ово Земљнно кретање утиче знатно на тачност 
0.11.ређивања и попожаја места на Земљи и попожаја 
звезАа, а преко њих и на тачност свих раАова у поло• 
жајној астрономнјн, њему се Аанас и са теориске и са 
практичне. стране поклања вепика пажња. Са теориске 
стране Аанас се усмерава проучавање овог кретања на 
ОАређивање његовнх поремеhаја. У новије време запа· 
жени су рџ.ови белгнског астронома Мелкнора (Melchlor). 
Са практнчне стране АОприноси се његову peuieњy 
повеhавањем броја посматрачких станиuа, повеhавањем 
тачности инструмената и новим метоАама обраде. И на· 
ша Астрономска опсерваторија има на свом програму 
стаnну спужбу промена географских ширина, која сво· 
]им посматрачким по.11.ацима АОпрнноси општој ризници 
материјала који служи за објашњавање овог још нео• 
бјашњеног Земљиног кретања. Географски институт ЈНА 
намерава ускоро Аа организује у Пули, на истом паралелу 
с БеоrраАом,Аругу посматрачку станицу,која би са Београ• 
АОМ омогуhила извођење самосталних координата пола, 
а затим још низ rеоЈ{етско-геофизичкнх нспитивања. 

У Северној Амернuи организује се 5 оваквих стани· 
ua н на територији СССР 6, којима he се њихова мре· 
жа на северној полулоптн АОста згуснути. Њој he се 
поступно прикључити и мрежа опсерваторија кој е уче· 
ствују У МеђунароАној часовној спужби. Питање ове 
организације и нарочито сложено питање повезивања 
ових стан,нца са веh пос~ојеhнх б м-еђународних биhе 
пре.11.мет живе АИскусије на претстојеhем конгресу Међу· 
нароАне геоАетско-rеофнзнчке уније који he се идуhеr 
лета hОАржати У Риму. На њему he се расправљати и 0 

могу ности ОАређивања вертикалскнх скретања на овим 
станицама, као и утицаја Сунuа н Meceua на променУ 
геон.11а, како би се померање полова што више очистила 
~ остаnих појава које га прнвнАно чине споженијИМ· 

егову расветљавању бнhе поклоњен н Аобар .11.ео ра· 
4у0в1 а95У 5П8ретстојеhоЈ кампањи ннтермонАнјалннх погиту~а 7- години. ш 

Б. М. 
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Како је открввев Xll Јупвтеров сатепвт 

Амерички а•троном н·иколсон (S. В Nlcllolsoп) увео 
је крајем септембра 1951 године у свој посматрачки 
програм одре~нвање поnожаја најслабнјнх Јупнтерових 
пратиnаuа. Посматрања Је вршно помоhу великог теле
скопа на опсерватори Маунт Внnсои, чије огnедаnо има 
nречник од 2,5 метра. Сетимо се овим поводом да је прва 
4 Јупитерова сатеnнта открио још Галилеј када је први 
nут уперио на небо своЈ маnи дурбни којоt Је сам кон
струнсао. 

Ннколсон је веh раније открио три сасвим слаба Ју· 
nнтеровR пратиоuа: 1Х, Х, Х1. Када је у ноhн 27-28 сеп
тембра 19:i 1 поново хтео да фотографи ше ова трн сате
лита, небо се одједном наобnачнnо, таkо да је после син
мања Xl пратиоца морао прекинути посао. Сутрадан су 
атмосферс <е приnнке биле повољније, тако да је успео да 
фотогрзфише сва трн најсnабнја сатеnнта - IX 18 при
видне велнчнне, Х 19 привидне величине. Како је те 
исте вечери имао још времена на распоnожењу хтео је 
Ннколсон да начини још два снимка. У томе uиљу иза
брао је простор између положаја Х сателита и саме пnа
нете, предео који те ноhи још није био испитао. Када је 
развио снимке н лупом их контроnисао открио је једну 

сиhушну звезду 19 привидне величине, на 35 лучних ми
нута западно од нзрачунатог положаја Х сатеnита. Исту 
ову звезднuу је затим нашао н на остаnим снимцима које је 
раније начинио те вечери. Никоnсон је најпре сматрао да 
Је то Х сатеnнт на који је био те вечери усре •средио сву 
пажњу. Овај се кретао директним смером око своје пла
нете, од запада на исток, дакле као наш Месец. Међутим 
нова звездица на осталим пnочама померала се . у односу 

на Јупитер, супротним смером. Њенп кретање је дакле 
ретроградно као што је и кретање Vlll, 1 Х н Х1 сателита. 
Према томе биnо је јасно да је то нови члан Јупитерове 
пратње. Први нзрачунати елементи путање показали су 
да се XII Јупитеров сателит креhе око Јупитера у вре
мену од 600 дана на средњем отстојању од ппанете од 
преко 22 милиона кипометара. 

Као што се види Николсон је и ово ново тело слу
чајно открио. 

(,L" Astroпomte•, март 1952). 
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Нај,~~;аља нова ввев,~~;а 

Астроном Хјумејсн (Humasoп) открио је на једној фо
тографској плочи, снимљеној помоhу џиновскоr телескопа 
на Маунт Паnомару у Калифорвнји, једну засад најуда-

Проблем павиљона са куполом 3а 
смештај инструмента којим Друштво ра
сполаже. - Претседник Астрономског дру
штва набавио је из својих сретстава оhтички 
прибор и материјал за израду nостоља инстру
мента са објективом од 10 ст nречника и 160 
cm жижне даљине снабдевена серијом окулара 
и nостољем астрографског типа. Цев 
дурбина и његово nостоље израдио је Љ. 
Пауновиh, шеф механичке радионице Астро
номске оnсерваторије. Инструмент је стављен 
на уnотребу Друштву. Намера Друштва је 
да се овај инструмент монтира у куnоли која 
би била у граду. На тај начин он би у првом 
реду служио популаризацији астрономије у 
најширим слојевима грађанства, а нарочито 
омладине, као и члановима Друштва за њихо
ве посматрачке радове. 

.љенију супернову. Њеио оn:тојање оа вас иsвоси 50мв•ио• 
светлосних гоАнна. Налази се у rа.11аксији IC 4051, која 
прнпuа богRтоЈ групи галаксија у саэвежl)у Беревикива 
Коса. Да је ова супернова ексnлодирала нешто на даљивв 
на коЈоЈ се налази Вега, најсЈајниtа звезда нашеr Аетњеr 
неба (у саэвеж~у Л ира) сјај би јој био раван сјаЈу nyвor 
Meceua. 

(.Sky and Telescope•, 1952) 
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(),jryje на Јуnвтеру 

На основу везе која nостоји између nојаве Сунчеви:r 
ерупција н високих цик .1она, као н тџопских кища ва Земљи, 
Мннц (У. Miпtz) эакључуЈе да сличан однос можда постоји 
н на планети Јvпнтеl)у. У томе uнљу nолробно Је ету· 
дирао пеге које се перноднчно јављају на Јупнтеру и 
закључио да н у ата~осферн ове иајвеhе планете 
Сунчевоr система, постоје високе буре нэа1ване истим 
Сунчевим механнзмом који покреhе uикnоне у високој 
атмосфери Земље изнад тропских предеnа. У 11осnедње 
време је Калнфорнискн универзитет пружио нове nодатке 
у прилог овој те.1и, јер је тамошњнм посматрањим.r 
утврђена тенденца стварања Јуnитерових пега неколико 
дана по:nе нзражених пертурбаuија на Сунuу, као и да 
су ове пеге чешhе у годинама, максимума Сунчеве 
активности. 

(,Sky апd Telescope", март 1953) 
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Противвв•онеке ракете граде се в у ПољскоЈ, 
Чехо~ловачкој и Мађарској, према најновијим вестима, 
У Мађарс•оЈ ракете се граде, ~Ако се то тврди, у ЈедноЈ 
још недовршено) фабрици у Цинкоти крај БуАнмпеште. 
Избацив.1ње ових ракета на циљеве у ваздуху ярши се 
са преправљених старих ракетних баuача. Напомиње се 
да је и у Пољској виђен нови бацач са кратким шннама 
- вођицама. 

Један извештај тврди да и у СССР постоје ракете 
за ваздушну борбу. То су ракете дугачке око 4,5 m које 
носе ловачки авиони типа .МиГ-15• испод· кри11а. Наводе 
се тврђења да је виђено испаљивање ових ракета на ле
теhе ме~е. Каже се да су авиони по испаљнвању правнnи 
заокрет од 180° На основу овога <>н се дапо закључити 
да се ракете саме наводе на uиљ. 

(,Jour.1 ~ l of tlle Amerlcaп Rocket Soclety•, br. 3/1953) 

Да би се задовољила ова културна по
треба нашег града, Управа Друштва обра
тила се у априлу претседнику ИО града Бео

града, другу Јојкиhу, са молбом да се Дру
штву омогуhи изградња једне купеле, или да 
му се уступи постојеhа купола ГИЈНА на 

Калемегдану кад се институт исели. Захва
љујуhи заузимању друга Јојкиhа Друштво је 
у јулу добило акт Урбанистичког завода ко
јим му се одобрава усељавање у куполу на 
Калемегдану уз сагласност ГИЈНА . 

Према томе, Друштво се нада да he, ако 
не ове а оно сигурно идуhе године, бити у 
стању да грађанству Београда и нашим чла
новима обезбеди инструмент којим • he 



~=:: IIO'NI8I sвes.uвor неба. Није no-
111 81'DIIIIIIiiТII .u he ouj инструмент 

ноаев.ае користи у в1спитаљу и 

!<M ..... WINIOII JЗIOIIIЉJ IIWe OM./IIJUIBe. 

о се 18811111Љ8 сарцња читuаца 

е II8CODRCJ? ЧIСОПИС Восионо биhе 
:.'I'JIQIIIKO бољи укопико чнтаоци буду имали 

у љеговом уређиваљу. Зато he 
Ас:тронаутичко друштво сва
држiТИ пленарие заједничме 

~·tllniU:t а кojiUI8 he се прочитати Један од 
UЈнака за наредни број, као и пи

кр11111ке, nримедбе и питаља читалаца у 
а nретходним бројем. Ове писмене са-

е треба посмти аЈUIИННСТрацији часописа 
СТ: раније а најдаље до на месец дана пpe.lt 
:тампаље ~овоr броја. ~асопис he излазитн 
почетком јануара, априла, Јула и ,октобра. Важни. 
је критике, примедбе и питаља биhе одмах 
и објављени. 

Ако при читаљу нађете да су извесне 
ствари недовољно објашље~е, пишите нам 11 
ми hемо ваhи стручљака ~ОЈИ he и~ у nосеб
ном чланку детаљније обЈа~нити. Уједно nрет. 
постављамо да ће већи броЈ n~осветних рад. 
ника и аматера астронома СВОЈИМ nрилозима 
допринети што б~љем и што занимљивије11 
садржају нашег за)едиичкоr часоnиса. 

ИВВОД ИВ ПРАВИЛА 

ДРVШТВА .РV'ЬЕР БОШКОВИЋ" АСТРОНАУТИЧКОГ ДРУШТВА ВСЈ 

ЦИЉЕВИ 

С.".80 Ј111118М '1118088 nреко курсева, nредаван.а 
~·· .... !IOr IIOCIIIТpi .. Of рца. 

.... 111ересо88Њ138 асrровомију и nonyllapизa
IICII o.apiiAUMM ПOBJ .. IpBIIX Пре.11188Ња Cl ПОСМI• 

Clc:IIBIUIМI за 11.1авове и веuавове, као и по

....... 8 Dep80ACIIIIM DJ6.1BIIaUИ)aMI. 

УАРУ•ењима у ФНРЈ и иво-

Окуnљање стручњака и аматера заинтересованих про-

611емима rакетве те~вике, астроваутике и у њима приме

њевих наука . 
Попуо~аризацнја ракетне технике и астронаутике оу. 

тем предавања, радна, штампе, филма, публикација, изло
•би, астрономских посматрања, приказивања, итд . 

Рад на проучавању и решавању теориских и практв· 
чвих проблема у вези са ракетном и астронаутичком 

техником. 

ФОРМЕ РАДА 

C!pftalo JUIIIIЊe ч•авова обаii.Ы се преко: 
IIJPCIII ва nojeAИIIJ обllасти астрономије под pyкo
IUC'IIIOII nручњакв, nручвиr nредавања, дебатних ca
C!IIIIII в DOCIIIТJ141ЊI ивnрумевтима на основу пocтaв-

IIIITIIIL 
Поnу•рмuuв)а се обаii.Ы nреко: популарних пре

...... у Друштау, народним универзитетима, школама 
8 ldllм рuвв11 ко..ектнвммв са циљем шнрења матери
Јuвсп•коr nor•ua ва сит и сузбнјања сујеверја; nooy
.,.вs uавака у часопнсу Друштва, штампн и nовре-

111 DJ6IHIIU1)1Ma Дру ШТ8а И ПОСМатраЧКНМ састанцима 
rраl)авство са nосмаtр41н.нма noмohy инструмената уз 

...,._ о6Јашњења. 
'tl местнма r~e и то постоје услови може се фор

..,.,. секuв)а Друшт88. Одлуку о формнрању секциЈе 
A08CICII uевум Друштва. 

Ч.Uвовн Друштн су редовви нпи почасии. 
Puoвu '1418 Друштва може бити сваки rрађавив 

•нРЈ коn npe.uo•e ABI чла6а а прими Управа Друштва. 

АДВСЈ може имати своје секције сву да ва тери то· 
рији ФНРЈ, rде за то постоји интерес. 

Друштво н секције моrу имати следеhе rрупе: тех
внчм у, медицинску, астрономско·метеоролошку и моделар

СКО· маметарску. 

АДВСЈ и њеrове секције оnржавају најтешњу везу са 
сродим организацијама у земљи, нарочито научним 1 
техвнчким удружењима. 

АДВСЈ и његове секције треба да успоставе сталну 
везу са свим страним ракетним и астронаутичким орrави
зацнјама. 

АДВСЈ је члан Међународне астронаутичке федера· 
ције (IAF). 

Члаиом АДВСЈ, односно њеrових секција, може бнтв 
свако лнuе који изрази жељу да учествује у раду на no· 
пуларнзацнји н решавању ракетне и астропаутнчке про· 
блематике. Чпаном се постаје уписом у АДВСЈ ипи У 
коју од њеrових секција. 

Годишња члаварива извоси 240 див. 

~сшро.на..псfге ио.јаЬе 
У ОКТОБРУ, НОВЕМБРУ И ДЕЦЕМБРУ 1953 

Ollae AOBOCIIIO неке nоАатке о внтересавтвијнм 
.,. ... 1 noj4atмa на небу. анАљнвнм из ваших кра

во)t IJe бити 01 корвств 11итаоцнма • аматерима у 
101011 IICICII8ТptЧICOII р41Ау. Иа6ор материјала В ТIЧНОСТ 

80joll jl .uт OAf088pa мвњем астрономском дурбниу, 
IIOCIIIТpl..e мноrих nојан (привнано кретвње ш•а
.морсвв роЈеви, nромев .. нае авеэАе), nосеАовање 

.III!,.IIU uje вeonro.ua. 
IIOJI f:J 118181 88 lltCТO DOCMaтpa'll, HSJI4i'IY• 
rwpнtarJ АЈ•У•У в шврвву Беоrрац 

(L = - 1 ь 22.1 m; tp = + 440 48') а веh од идуhеr броја 
.Васиова• he донети те податке 'израчупате за неколико 
важвн)нх центара у нашој Републици. Сви временска 
nо.111ци Аати су у средње-европском времену . 

У астровомв)в су уобичајеви латински називи сазве· 
•ђа, те стоrа, Аа бв се олакшала оријентација евентуално 
веуnуhевнм читаоцнма, АО&осимо овде списак свих са· 
:sае•ђа ва •атвнском в вашем језику: 

ЈIА,.СИОИА 1, 19&8, број 1 

Aпdromeda, Андромеаа 
Aпtlla, Шмрк 
Apus, Рајска Птица 
Aquarlus, Водо11и)а 
Aqulla, Орао 
Ara, Олтар 
Arles, Ован 
Aurlga, Кочнјаш 
Bootes, Волар 
Caelum, Длето 
Camelopardalls, Жирафа 
Cancer, Рак 
Сапеs Veпatlcl, Ловачки Пси 
C..пls Mdlor, Велики Пас 
Canls Mlnor, Мапи Пас 
Caprlcornus, Јарац 
Carlпa, Кљув Лаl)е 
Casslopela, Касиопеја 
Centaurus, Uеитаур 
Cepheus, Uефеј 
Cetus, Кит 
Chamaeleoп, Камелеон 
Ctrclnus, Шестар 
Columba, Голуб 
Coma Bereпlces, Береникина Коса 
Соrопа Australls, Јужна Круна 
Соrопа Borealls, Северна Круна 
Corvus, Гаврап 
Crater, Пехар 

Crux, Крст 
Cygпus, ЛабуА 
Uelphlпus, Дмфнн 
Dorado, Златна Рвбв 
Draco, Змај 
Equuleus, Ждребе 
Erldaпus, Еридаи 
fornax, Хемиска Пеh 
Oemlпl, Близанци 
Orus, Ждрал 
Hercules, Херкул 
Horologium, Часоаник 
Hydra, Хидра 
Hydrus, Мала Хи.11ра 
lпdus, Индијанац 
Lacerta, Гуштер 
Leo, Лав 
Leo Mlnor, Мапи Лав 
Lepus, Зец 
Llbra, Вага 
Lupus, Вук 
Lупх, Рис 
Lyra, Лира 
Мепsа, Трпеза 
Mlcroscoplum, Микроскоп 
Moпoceros, Ј~днороr 
Musca, Муха 
Norma, Уrломер 
Octans, Октапт 
Ophluchus, Змионоша 

Orlon, Орвов 
Pevo, Паун 
Pegasus, Пeru 
Perseus, Персеј 
Phoeпlx, Феникс 
Plctor, С11нкер 
Plsces, Рибе 
Plscls Austrlпцa, Ју•иа Риба 
Puppls, Крма 
Pyxls, Бусола 
Retlculum, Мрежица 
Sagltta, Стрма 
Sagittarlus, Стре.11ац 
Scorp\us, Скорпија 
Sculptor, Вајар 
Scutum, Штит 
Serpeпs (Caput), Змија (Г11ава) 
Serpens (Cauda), Змија (Реп) 
Sextaпs, Секстант 
Taurus, Бик 
Telescoplum, Телескоп 
Trlaпgulum, Tpoyrao 
Trlangulum Auslrale, Јужни Tpoyrao 
Тuсапа, Тукана 
Ursa Malor, Велики Медвед 
Ursa Mlпor, Мали Медвед 
Vela, Једра 
Vlrgo, Девојка, 
Volaпs, Летеhа Риба 
Vutpecula, Лисица 

С У Н Ц Е, М Е С Е Ц И С У Н Ч Е В С И С Т Е М 

Сунце се nриви.11но креhе кроз сазвежђа: Девојка, 
Вага и Скорпија 

Ивлав, пролав Ј<ров •ервдвјав Београда 
в валав Сунца 

Датум llt&••• l Пролаа l 3алаа Датум ! Излаа l Пролаэl 3алаs 
1 h m 11 т h m h m h m h m 

Окт. 1 5 Зб 11 28 17 19 Нов. 21 б 4З 11 24 \ б 04 
11 5 47 11 25 17 0\ Дец. 1 б 55 11 27 15 59 
21 б 01 11 2З \ б 44 11 7 05 11 31 15 57 

Нов. 1 б 1б 11 22 l б 27 21 7 12 11 Зб \6 оо 
11 6 зо 11 19 1 б 14 З1 7 15 11 41 \ б 07 

Месечеве •еве 

Мена Октобар Новембар Децембар 

d h m d h m d h m 
Млад месец 8 140 б 18 58 б 11 48 
Прва четврт 15 22 44 14 8 52 IЗ 17 30 
Пун месец 22 \ З 5б 21 о 12 20 12 43 
После.11ња четврт 29 14 09 28 916 28 6 4З 

Месец у алоrеју : б окт. \9h ; З нов. 03Ь ; ЗО нов. 19h. 
28 .Аец. \6Ь 

Месец у пернrеју: 21 окт. 17h ; 19 нов . OOh ; 1б .11ец. 15h 

Планете 

Меркур - До сре.11ине новембра налази се источно 0.11 
Сунца. У најпоrоЈ[ииј ем положају за посм атрање је 
О.А 22 .110 24 октобра ка.11а се може видети на.11 зап аА
ним хоризонтом 0.11мах по залазу Сунца. Привидне 
величине ј е +0.1 и пречника 5.5. После конјункцнј е 
са Сунцем (15 нов.) јавља се . као . Јутарња звезм• . 
Ви.11 и се на истоку непосре.11.но nред иэлаз Сунца. 
Најприступачнији посматрању је 0.11. 30 новембра .11.0 
2 Аецембра. ПривиАиа величина му је -О.З а преч 
ник 6".8. 

Венца - У октобру, новембру и првој половини Ае
цембра ВИАИ се као Зорњача пре излаза Сунца на 

источком небу. Kpehe се кроз сазвежђа: Лав, Девојка, 
Bara и Скорпија . ПривиАни јој се пречник смањује 
0.11 12".0 на 10".2, АОК јој је сјај сталан: -3.4 прив. ве.-. 

Марс - Током ова три месеца пролази сазвежl)а: Лав и 
Девојка , те ј е видљив све ра није после попа ноhи на 
источном небу . Привидна величина му се мења 0.11 
+1 .9 'на +1 .б, а п речник од З".8 .110 5".0. 

Jyaumep - У овом тромесечју сткже у најповољнији по
ложај за посматрање (опозиција \ З .11.ецембра), каАа 
ј е ВИАЉНВ преко целе ноhи. После застоја, 15 октобра, 
креhе се ретроградна кроз сазвсжђе Би ка . ПривиАНИ 
екваторски пречиик му расте 0.11. 4 1 " .З .110 47''.2, а 
сј ај 0.11. -2.0 .11.0 -2.З прив. вел. 

Саmурн - Појављује се у децембру после поноЬи на 
источном небу пролазеhи сазвежђа Девојка и Bara. 
Привн)(ни попарни пречник му расте 0.11. \4".1 .11.0 \4".6 
а сја ј 0.11. +0.9 на +0.8 прив . веп . 

У ран - ВиАљив ј е у сазвежl)у Бли занаца . 1 октобр3 на
пази се на приближном положају ех = 7h З9m и б = 
+21° 58' од коrа h e се источно највише у.11.аљити 
за 5' (29 окт. ), а зa n&AIIO 27' (31 .11.ец.) . ПриВИАНИ 
преч пнк му ј е З".7 . 

НеUШу11 - Налази се у сазвеж~у Девојке у близини 
Спике. 

Плуmои - Налази се у сазвежђу Лава. 

Пролави вел. планета кров •ервдијав Београјf.а 

Датум \меркур 1 Венера 1 Марс IЈупитер l Сатура \ У ран 
hm hm hm 11 m h т hm 

Окт. \ 12 З l 9 42 958 442 124З 6 37 
11 12 45 9 49 9 32 4 04 12 12 5 59 
21 12 54 955 9 lб з 25 113З 520 

Нов. l 12 4б 10 02 8 58 2 40 1055 437 
11 1142 10 12 811 157 10 20 з 57 
21 10 30 1018 8 25 1 14 9 45 3\7 

Дец.l 10 Об 10 28 8 08 0 29 9 10 2 37 11 1024 10 41 7 51 2З 40 835 1 56 21 10 38 10 55 7 З5 22 55 7 59 1 20 3\ 1105 1110 7 \8 2210 723 135 



70 08' N 
30 23' N 

_ Меркур у вајвеЬој источно] епон-
240 18

, Е 
rацијн 

- Сатурн уковјуикцијн са Сунцем , 
56 Јупнтер у ковјуикцнји с Месецом 3° 14 S 
- Ураи у ЗIСТОЈУ 

4 - Меркур у застоју 
70 04' N 
70 41' N 
20 2б' N 

8 115 Венера у коијункцнји с Месецом 
S2 Сатурк у конјункцнји с Месецом 
56 Меркур у конјункцијн с Месецом 

- - Меркур пролази испред Сунца1 ) 
В - Вевера у конјункцијн са Сатурном 0° 52' S 
18 _ Меркур у доњој конјункuи. и са 

00 15
, N 

Сунцем 

: :~пеонидн 
2 28 (Београд) Месец закпања !'] Таурн, 

ПOIIOЖI)BH угао= 42° 
21 8 17 (Беогџад) !'] Тауџн НЭIЈази иза Ме-

сеца п011 угао = 308° 
22 19 34 Јупитер у конјункцији с Месецом 3° 12' S 
23 18 - Меркур у конјункци]и с Венером 1° 12' N 
28 20 - Меркур у засто]у 
24 22 23 У ран у конјункцијн с Месецом ОО 1б' N 
27 - - АндромеднЈИ 
1 19 - Меркур у на]веhо] западној елон-

гацнјн . 20° 21' W 
2 5 29 Марс у кон]ункцији с Месецом б' 52' N 
2 18 15 Нептун у кон]ункцн]н с Месецом 7° 17' N 
4 22 01 Меркур у конјункцијн с Месецом бО 48' N 

11 - -lгемннндн 
13- -) 
13 18 - Јупнтер у опозицији са Сунцем 
19 23 44 Јупнтер у кон]ункцији с Месецом 30 23' S 
22 4 32 Сунце улази у знак Јарца; зимски 

СОIЈСТИЦИј. 
22 б 42 Уран у конlункцији с Месецом 
ЗО 23 36 Марс у конјункцији с Месецом 
81 2 31 Сатурн у конјункцији с Месецом 

8ВЕ8ДАНИ СИСТЕМ 

22 27.3 +58 7.5 
22 23.б +39 б.б 
о 12.4 +В 7.8 
057.2 +44 7.0 

Pleclum 103.3 +21 5.0 
PJsclum 111.1 +7 5.3 
Placlum 159.4 +2 5.2 
Andromedae 200.8+42 5.0 
Aпclromedae 207.8 +38 б.7 
Тrlenкuu 209.5 +25 б.4 

240.7 +З б.2 
247.0 +55 8.5 
354.5 +39 8.3 

оо 18' N 
б> 38' N 
70 50' N 

192 41.0 
18б 23.3 
148 11.б 
193 7.9 
1б0 300 
б3 23.б 

297 2.1 
б3 9.9 
35 1б.б 
73 4:0 

294 3.2 
301 28.4 

9 9.1 

Ефемериде неких проженпьвввх 

м а к с и м у м и 11 М и н и м у м и . 
3 1 Датум ]· Час Звезда 1 Датум Ј Час везда 

о Cell апр. 11 - 1 ј3 Perse1 окт. 9 4.6 
R Triaпgull јун •. 17 - 12 \..5 
R Casslopeae Јул 24 - 14 22.4 
Т Cephel авг. 12 - нов. 1 3.2 

3 23.0 
8 Cephel окт. 2 21.9 б -21.7 

19 0.3 21 49 
нов. 4 2.7 24 1.7 

14 20.3 26 22.() 
• 20 4 .б дец.14 3.4 

30 22.6 

1 

17 0.3 
дец. 17 1.0 19 21.2 , 

Ввевдава ја.та и жаглине 

н 33; «=2h 1'7. т 2, 8=+5б0$5 ' 
Н34;«=2 20. 4, 8~+56 Е3 

Упадљиво сјајна плане
тарна маглина елиnтична 

облика., привидних преч
ника 32" и 28" . У мањим 
дурбинима изгледа као 
плавичаста звезда. Веhим 
дурбином или на доброј 
фотографији у маглини 
види се звезда 14 привид
не величине. 

Велика маглина у Ан
nромеди. Слободним оком 
види се као магличаста 

~рља. Издуженог облика 
са сјајним средиштем . Је· 
дна од најближих ванга

лактичких маглина. 

Велика, расdлинута, ма
глина слабог сјај а са не· 
што уочљивијим сrеди
штем. Најбоље је употре
бити дурбин са малим по· 
в~hањем у ведро ј и тамној 
ноhи. На . фотографијама се 
може у0чити cпilpaлll& 
грађа маг лине. 

Два лепа звеэдана јата 
видљива н голим оком. 
Привидног пречника ако 
45'. Погодни објекти за 
мале дурбине. У среди· 
wту јата Н 34 налази 
се једна изразито црвена 
звезда. 

А. Кубичела 

КАРТА САЗВЕЖЋА СЕВЕРНОГ НЕБА 

која кулминирају увече током октобра, новембра и децембра. 

(Еквинокциум 1950.0) 
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1. Море Криза 
2. Плодности 
3. Нектара 
4. Тишине 
5. Ведрине 
6. Хладноhе 
7. Киша 
8. Пара 
9. Облака 

10. • Влажности 
11 . Океан Бура 
Ј 2. Залив Росе 

КАРТА МЕСЕЧЕВЕ ПОВРШИНЕ 

13. Залив Дуге 
14. Средишни Залив 
15. Грималди 
16. Ричоли 
17. Хевел 
18. Шикарт 

· 19. Шилер 
20. Шајнер 
21. Клавије 
22. Маrин 
23. Лонrомонтан 
24. Тихо 

25. Гасенди 
26. Аристарх 
27. Кеnлер 
28. Коnерник 
29. Валтер 
30. Пурбах 

· 31. Арзахе.Л 
32, Алфонз 
33. Птолемеј 

· 34. Хиnарх 
35. Архимед 
36. Аристил 

37. Платон 
38. Аристотел 
39. Минилије 
40. Бошкови h 
41. Катарина 

42. Теофил 
43. Фракастор 
44. Петавије 
45. Ланrрен 
46. Посејдон 
47. Херкул 
48. Атлас 



ТА TOMIR Р. ANDJEL/c, Uloga astronomije и razvojи 
matematike 
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Уреf]ивачки одбор 

ПЕРО ЂУРКООИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ. БОГДАН К УЗМАНОВИЋ, Д-р ЋОРЂЕ НИКОЛИЋ, 

Ииж . Д-р СВЕТОПОЛ!< ПИВКО 11 МИЛОРАД . ПРОТИЋ. 

О д говорпи уредни1с 

НЕНАД ЈАНI<ОВИЋ 

В А С И О Н А, часопис Астрономског друштва » Руђ е р Бошковиh « н Астронаутичког друштва 
Ваэдухопловноr савеза Југославије, излази четири пута rод"ш,ье. Г оди~ња претплата 200.
динара, поједини број 60.- динара . - Чланови оба ,Dруштва добијају часопис бесплатно. 
Уред~иштво и администрација : Београд, Узун-Миркова 4/1.- Гелефон 22-371 - Чековни 
рачун 101-Т-318, са напоменом »ЗА ВАСИОНУ• . - Поштански Фах 872: - Власник и 
издавач : Биро за пропаганду Ваэдухопловног са,ве~d Јхгос-11авнје . 7 Штампа » П ролетер « Б~ ч е ј 

ГОДИНА 1 

ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

Београд, сжт.-дец. 1963 _".' БРОЈ 2 

?lLat;J.a a.sf't-aпcuпije 

Da izmedju matematike s jedne strane kao 
teoriske nauke i astronomije sa druge strane po
stoje tesne veze, to је opst.e p~:>Znata ci~jenica 
koju ne treba posebno dokazJvati. No, ob1cno se 
smatra da је ta veza vise jednostrana, tj. da u
pravo samo matematika igra neku ulogu u astro
nomiji, а da astronomija nije vrsil~ nikakav 
uticaj na razvoj matematickih nauka. Stoga се 
cilj ovog predavanja Ьiti da pokazemo da takvo 
shvatanje nije tacno i da u glavnim cr.tama osve
tlimo uzajamnost dejstva izmedju astroпomije i 
matematike. 

Radi toga treba, prvo, imati pred ocfma mo
gucnos!i koje astronomija ima za saznanje svojih 
istina. Astronomija se smatra kao egzaktna nauka, 
а svi mi pod tim razumemo uzornu tacпos t nje
nih zakona koji dopustaju izvodjenje tacnih za
kl jucaka i pretskazivanje buducih astronomskih 
pojava. Astronomija to i postize i nema toga co
veka koji песе Ьiti impresioniran, kad cuje da 
се tog i tog dana u taj i taj cas ра' cak i u taj 
i taj minu.t nastupiti pomracenje Sunca Ш Meseca. 
Medjutim, iako је egzaktna nauka , опа za sa
znanje svojih istina ne гaspolaze svim sredstvima 
kojime< raspolazu druge egzaktne nauke, na pr. 
kao fizika. Fizi1ka por-ed posmatranja kao glavno 
sredstvo za sa zпanje koristi i ogled. Tek kad 
ovim putem otkrije oЬimne klase raznov rsnih po
java nastupa potreba da se one urede i medju 
njima uspostave veze i otkriju zakoniiosti njiho
vog zЬivanja - tek tada se stvara i 'teorija. Do
.voljno је poznato da је ta teorija u stvari uvek 
izlozena u matematickoj formi i koju ulogu stoga 
matematika igra u fizici. Stara је stvar, naravno, 
da Ьi fizika Ьila samo gomila neuredjenih cinje
nica, kad ne Ьi Ьilo teorije, da Ьi njeno пapre
dovanje Ьilo znatno sporije da nije rukovodstva 
koje јој pruza dobra teorija. Isto tako је dovoljno 
poznato da uvek, kad se izmedju пovih eksperi
mentalnih cinjenica i teoriskih proracuna pokazu 
razmimolaizenja, staru teoriju treba zameniti. 

И RAZVO]U MATEMATIKE 

No, ako nam је jasno da fizika ne moze 
uspesno napredovati bez matematike, jer uostalom 
nijedna praksa ne moze bez teorije, onda to jos 
pre vazi za astronomiju, i to u. mnogo јасој meri. 
Evo, zasto. Ako postavimo seЬi рфшје mo~e 1i 
astronom one pфodne pojave koje su objekt 
njegovih proucavanja da reprodukиje u oЬliku 
ogleф, kao sto to moze fizicar, Ьiсе nam jasno 
da njemu to uglavnom nije moguce. On је upu
cen gotovo iskljuciV<? na posmatranje. Dakle, dok 
fizicar moze neku pojavu da uoci i da pokusa 
da је reprodukuje vestacki u laboratorijиmu i 
tako ocigledno utvrdi, recimo, od cega Ьitno za
visi nastupanje uocene pojave, da је oslobodi 
svih onih uzgrednih komplikacija koje је prate 
и njenom prirodnom zЬivanju, ра da se tako и 
izvesnoj meri oslobodi matematickog teorisaпja, 
aslronom nema ni tи mogucnost. Оп је prinudj eп . 
da posmatra pojavu u svoj njenoj slozenosti, 
onakvu kakva se dogadja. Njemu ostaje jos samo 
teorija, јег da Ьisnю u tom slucaju tюpste mogli 
da иtvrdimo sta ј е Ьitцо za nastupanje uocene 
pojave, ne ostaje nam nista d rugo пеgо da ra
cunamo. U takvom slucajи mi nemanю dr ugog 
izlaza vec da pravimo teorisko-matematicke kom
Ьinacije raznih vrsta, dok nam ne uspe da ne
kako objasnimo proces ltocene pojave. I drugog 
putil nema. Ovo се najbolje ilustro vati jedan 
primer. Uzmimo с!а treba odrediti polo~aj пеkе 
zvezde i пјеnо kretanje. Sve Ьi Ьilo prosto od
red!ti posmatranjem, kad Ьismo је mogli posma
tratt и odnosu na neku nepokretnи okolinu, ili 
bar kad Ьist?o im~li r1_epokretan oslonac и pro
storи,. kad Ь1 .~eml] a b1la пepokretn a. Medjutim, 
sve Је drukciJe - nepokretпe okoliпe nета 
Zemlja se krece zamrseпo u prostoru, svetlost 
se prelama t~ atmosferi i remeti posmatranje sa 
sy~Je .stra_ne 1td: Sve to ometa tacno иtvrdjivanje 
СШЈешса 1 da b1smo otk ~ 1 1i Ьitne uzroke kretaпja 
moramo sve tp uzeti u obzir i racunati. Ako se 
ipak pojave neslaganja izmedju posmatranja i 



llraeQDitih rezultata, tada је jasno da smo ndto 
prevideli, da smo ispustill n~ki od va!nih uzrok~, 
J!l ga moramo tra!iti i uneti u rafun dok ne dodJif 
i1o alagaвja. Otigledno Је odavde da је ult~ga 
teorije dakle matem11tjke, u astronomiji јоА ve~i 
uego 'u fizici. U potvrdu ove tinjenice ist~rjJ.• 
uavodi nekoliko znatajnih imena koja su UJedi· 
ajavala u jtdnoj Jjfnosti ј astronoma ј matema· 
titara 1 pokazuje da је takvo dejstvo uvek da· 
••lo jjijne rezultate. Medjutjm, mi. nemamo ~a
mera da se zadr!avamo па ulozj koJU matemat1ka 
tara а astronomiji, vet, obrnuto па onom pot· 
ilreku koji је astronomija dala matematic! u toku 
lstoriskog razvoja nauka kao uostalom 1 druge 
prirodne nauke. KoJjko је poglavlja u matema: 
tici koja Ш ne Ьi пј postojala i\i se bar ~~ Ь1 
razvila do onog sjaja da пјје Ьilo, па pr., fJZJke. · 
Uzmlmo samo primera radi jednu matematjf~u 
isciplinu - teorjju vektora koju su u osnovn1m 

c:rtama direktno stvorjli fjzjfarl. Uzmjmo zatjm 
danas tenzorskj ratun ра moramo prjznali da od 
nJega ne Ьi bilo nШа ili bar ne tako brzo da 
nije Ьilo fizifke teorjje relatjvnosti. \slo takav 

rlodotvoran utjcaj na razvoj matemalike uop~te, 
pojedjnih njenih discjplina posebno, vr~ila је ј 

Кarl f'rledrlch Gauss (1777-1855) 

vr§i i danaS astronomjja. 1 o1~ak,Jh'e dala 
~ek %& fitav ni~ mate!Da 1~.; 1 1Jf(IUC:1v ... :. 
..-је bd 000 ~to Је u ~1rem krugu ..... ш, .... _ 
10 lo poznato. Na pr. svakj student vec u 1 
maestru а mo!da vec i kao srednjeskol~c. zna 
: ast~onomjja ~ао nauka .~е mo!e .п~ ~ .... lll~llli 'W 
bez dobrog znanJa geometriJe па sfe.r1 1 tr1gono. 
metrije, ali da su ~~. dve matematJCke grane i 
nastale radj as~ro~omiJe to ret~o d? C:ove~a dodje 
svesпo, а medJutim bas tako Је b1lo. lstшa је da 
је za astronoma ,пеор~оdпо dobro ~oznavanje 
fitavjh oЬiasti m.atemat1ke, ako ~~ Је stalo do 
uspeha u radu, all s d.ruge-slraпe ПIЈе ~str?пomija 
samo du!nik matemat1ke .. vec sama ~а Је 1 davala 
је mnoge korisne suges~IJe za razvo1. matematike. 
Vrlo testo се matemallcar za svoje stvaranje 
паеi podlogu proutavajuli pro~leme ast~oпontjje. 
Мо!е blti da su prva matemablka znanJa ј stva. 
rana bas radi proutavanja пеЬа koje је moralo 
duboko jmpresionirati паsе st~re pretke, а jstorija 
to ј potvrdjuje. 

Potpuna. razrada ovog pitaпja ocjgledno ne 
dolazi u obzir, ра, cu stoga podvuCi samo neko. 
Jiko ро mom mjs\jenju vafnih ciпjt:nica' u tom 
pogledu. U. tom cilju cu se prvo zaustaviti bas 

па vec pomenutoj trigoпometriji 
i njenom razvoju. Bez trigono. 
rџetrije - i sferne - ne moze se 
danas astronomija ni zamisliti. 
Upravo, struktura programa go. 
tovo svjh velikih skola pokazuje 

' da se nastava ciste matematike . 
moze razvjjati i bez sfern.e trigo, 
пome!Fije, а da se ona uvek mora 
predavati astronomima. Vec ta ci· 
njenica nuzпo _mora voditi ka 
zakljucku da је sigurno astrono
mjja morala ј izazvati stvaranje 
sferne trigonometrije i trigono
metrije uopste. 1 zaista istorija 
nam kaze ovo. Jos od najstarijih 
istorijj poznatih vremena · cvetala 
је astroпomija u zemlji Halde· 
јаса. Citaпjem raznih plocica is~i· 
saиih kliпastim pismom, а naroctfo 
nekog veCitog kalendara . posve· 
cenog kralju Sa.rgonu 1 tz dob~ 
2500 godina pre nase ere, dozп~lt 
smo da su on~ zпali da pretskazu 
pomraceпja Sunca i Meseca. Kad 
se uzme ·u oiJzjr kako se to da· 
паs moze proracunati postaje od· 
mah jasno da su, o.ni morali ~aspo· . 
lagatj пekim znanjem iz tпgono· 
metrije, iako nekih preciznih ро· 
dataka о tome nije nadjeno. дstro· 
nomija је kasnije preneta u E~tpat, 
gde је njenq negovanje zaJe?no 
sa razvijeпim gradtteljstvom uttca· 
lo da se stvori jedan stgurno 
cisto trigonometriski pojam о kko· 
me jmamo istoriskih podata ~: 
То је seqt starih Egipc~n ~. k~~ 
је pretstavljao bllo daпasn]l Ъа 
sjпus bllo daпasnji kotan~en s. 

0 su trjgoпometrjsk~ znaщa prv 

stvarana u vezi sa astronomijom 
svedoti i stara gftka nauka. 1 
Aristarh sa Samosa (111 vek pre 
n. е.) ј Hiparh jz ~i~eje (П vek 
pre n. е.) i MeneleJ 1z Aleksaп
drije (1 vek n. е.) blli su .~stro· 
nomi. lako su gotovo sva ПJlhova 
deia izguЬijena, prema опо~е 
~lo је zabelezeno kod Teona. 1z 
Aleksandrjje (IV vek n. е.) u nJe· 
govom komentaru cuveпog ~to
lemejevog .Aimagesta", .ош s~ 
blJj razvili teoriju о kru!шm tet1· 
vama (dvostrukj dana.snji sinus). 
Vrlo је verovatno da Је to znan~e 
Ыlо u glavnjm. crta~a р~епеtо 1z 
stare Haldeje 1 da Је Ь1\о malo 
cjsto grtkog doprjnosa u tom sme
ru.· 1 to . bas stoga sto starj Grci 
nisu bl\j takvj astronomj kakvi 
su ЬШ njihovi prethodnicj u Asi· 
riji i Vavilonu: Sve о~о sto s~ u 
tim delima staпh grck1h naucшka 
moglo nalazjlj jz trjgono~etrjje 
stojj sjgurno opet kod Jednog 
astronoma - kod Ptolemeja (11 
vek n. е.) u njegovom klasicnom 
delu Мву6::Л.IЈ сн)vrсфс; (Aimagestu 
AraЬ\jana), koje је izmedju osta
log pretstavljalo ud!benik trjgono-
metrjje vekov.ima. . 

Nekih tragova trigonometrjje 
Ьilo је i kod lndusa izmedju IV 
i VII veka n. е., ali se razvoj 
astronomjje ubrzao tek kod Arab
ljana u Sredпjem Veku. ~а da је 
ј od araЬijanskih matematicara 
sacuvano malo dela, ipak је pot
puno jasno da su oni mnogo 
unapredili trigonometriju ali jsto 
tako је jasno da su је onj stva- ~ 
rafj pre sve ga radj astronomjje. Cak ј bez ikakvih 
dokumenata mofe se s pravom smatratj da је tako, 
kad se uoCi paralelnost unapredjenja astronomije sa 
jedne strane i trjgonometrije sa druge u аrаЬ\ј ап· 
skoj epohi. Pisaпj spomenicj, to potvrdjuju. Da 
пе navodiriю imena, veli se da su svi araЬijanski 
autori iimedju IX i XIII veka pisali i izlaga/i 
astronomiju i trigonometriju uvek zajedno. Tek u 
prvoj polovjni- XIII veka javlja se persiski astro
пom Nazir edin Altuzi koji izlaze astronomiju 
nezavisпo od opstih trigonometriskih osпova. 

U novo doba Јоhап Miler Regiomontanus, 
Vijeta i Ojler dali su trigonometriji пјеп daпasпj i 
oЬ\ik i bez vez'e sa astroпomijom, a\i to је samo 
zavrsпa faza. Stvoreпa је опа Ьila radj astrono
mije pre svega. Bilo је naravno u stvaranju tri
goпometrije ј drugih povoda, na pr. graditeljstvo, 
ali su svi опi u ·senci prema uticaju astronomije. 
Pre~a tome, razvoj trigoпometrije i пјепо stva
ranje su skolski primer uzajamiюg uticaja teoтije 
ј prakse, uticaja jedne nauke па drugu. Pri.nu
djenj da radj odredjivaпja polozaja пebeskih 
tela racuпaju, astronomj su stvara\i razne trjgo
пometriske pojmove, а docnjje se trigonometrija 
Fazvi\a u samostalnu matematicku djsciplinu sa ra-

Plerre-Simoп Laplace (1749-1827) 

znovrsnim primenama, tako da covek cesto za
boravi njen zjvotni put. 

· Pored primera trigonometrije i Citava oЬ\ast 
ge c.. metrije, obradjena raznirri . metodama, igra 
пeosporno veliku ulogu u astroпomiji, mora da 
igra jer se nebeska tela · пalaze u prostoru i u 
пjemu krecu ра вauka о prostoru, kakva је geo
metrija mora imati va zпo mesto u пј ~поm pro
ucavanju. Koliki је, medjutim, udeo same astro
пomij e u razvoju geomeirije пiје tako upadljivo 
kao sto ј е slucaj kod trjgoпometrije . Stoga se 
па toj oЬlasti i песеmо zadrzavati narocito. 

lma, medjutim, puno drugih oЬ\asti matema
tike osim trigonometrije koje pokazuju vrlo ј аs 
по uzajarnnu povezaпos t sa astroпomijom . Samo 
пеkе cemo moct jos da pomeпemo. Naime, 
svima је dobro pozпato da је kraj XVII veka 
dопео revolucionarni preokret u prouca vaпju ma
tematike i doveo do dotad n esluceпog raz voja ove 
пauke. То је Ьiо proпalazak tzv. iпfiпjtezimalпog ra
cuпa koji su ucjпili Njutn ј Lajbпic. lsto tako је svi
ma poznata сiпјепјса da је Njutn u isto to doba 
- kraj XVII veka - proпasao i opsti zakon 
gravitacije. Kraj XVII veka pretstav\ja stoga po
cetak naucoog proucavaпja kretaпja пebeskih te-
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18 - pretatavlj1 potetlk jedne ~tlve nove astro
IICIIIIR dtldpliae - neЬeske mebanjke. .vet sa
• to n-emeosko podudaranje jedne ZDifajne 
еро11е i u wvoju astronomije i u razvoju matema
tlkt kuaje шооgо, ali temo se ј ovde malo zadr
JatL U sultini ovde ае uglavnom radj о ova 
dп oaoma pitanja: 1) kad su nam u jednom 
odredjenom treoutku poznati · polo~ajj jzvesnog 
Ьrоја aebeskih tela ј njjhove brzine, odredjtj па 
08IOVU tljutnovih zakona njihov polo~aj ј brzj. 
Dl а nekom odredjenom kasnjjem trenutku vre-
11ena; i 2) Ata te sa uofenim nebeskjm telima 
Ыtf па kraju krajeva, posle ma kako dugog vre
mena? hote Јј se ova tela sudariti, razjci u beskraj 
ВЈ nelcako zaustavjti? Qvj proЬiemi i su ne samo 
od uleg nau~nog jnteresa vet i od izvanrednog 
prakШnog znaaja za merenje vremena i moreplov

vo - naroflto prvi. Treba prjznati da astronomjja 
njlhovo rebvanje njje jmala drugih mogucnostj 

do matematitkih, ali su u re§avanju tih proЬiema 
astronomije nastaJe te~koee ј proЫemj za samu 
matematiku. 

Ogromni napori ј astronoma ј matematicara 
alofeni su u ove proЬieme. Mote se recj da је 
prilitoo rasvetJjen proЬiem kretanja u okvjru po
rodice Suntevog sjstema ј da је mehanjzam po
IIU'afenja Sunca ј Meseca definjtivno razjasnjen. 
Primena matematjckjh metoda Ьа~ u okvjru pio
Ыema о Suntevom sistemu zabelebla је dva 
divna Akolska prjmera uloge teorjje u rukovodje
nju praktjfnog rada. То је svjma poznato otkrj
te planete Neptuпa koje је prema Leverjjeovjm 
proratunlma jzvr~jo berlinskj astronom Gale ј 
novije otkrice tzv. pomeranja Merkurovog perj
hela koje је otkrjo cisto teoretskjm putem Ajn
~~jn па osnovu svoje teorjje gravitacjje. Medju
tim, pokazalo se, da se па gore postavljena рј. 
tanj~ r_nole odgovorjtj lako samo u slucaju kad 
zam1~l1mo dva nebeska tela koja Ьi od ostalih 
Ьlla tzolovana - pretpostavka koja nije ni tacna 
оа cak tli prjbJitno ostvarena (па pr. Zemlja -
Sunce). V.ec proЬiem tzv. tri tela (posmatran za 
~Ье) k?jj Ьi ~~ pr_iЬiiZno u jzvesnim slucajevjma 
1 O~!VЗ~IV~O nче П\ do danaS Па prakti(kj zado
V0Ij8V~JUCI П8Сt? resen. 1 bas 'u tom proЬJemu, u 
teikotJ da za 11Jega паdје resenje u konacnom 
oЬI~ku pro_j~tjc~ za maternatiku potstjcaj za stva
ranJe spectJalщh novih funkcija, jer је jzgleda 
taky~ re~enje ne~oguce napisali pomocu dosad 
deftntS~nlh funkCIJЗ. Ovaj primer pokazuje, а jma 
i ~ru~1b, k~~o aslr?вo~jja zahteva ј pomaze raz. 
viJ&nJe teooJe spec1jalnth ·funkcija. 
. Naravno proЫema tika nebeske mehanike njje 
1 crpena prob~emom dva, tri. јЈј. n tela. Pored ovih 
pr~Ы~ma uz&Jamnog polota)a 1 poremecaja kre
~~ ~J~ Jednog ne?es~og tela od drugjh, postoje 
ЈО 1 pos~bna p~tanJa. Na pr., Zemlja se obrce 
?ko osovшe, koJa se sa svoje strane obrce oko 
Jedпog 11 prostoru utvrdjenog pravca u toku 
26000 g?d1na. _Kako . zпamo, ovo kretanje ZemJjj
ne osov1ne l1~~o Је . kreta_nju osovine cigre i 
zove se prece.'IJa ... Os1m ov1h kretanja, а zbog 
tog~ to Ze.miJa шЈе homog_eпa lopta i sto menja 
SVOJ. polof~~ prema Su~cu 1 Mesecu, javlja se 
јоА ! nu.~cчa. 1 kretanJe Meseca cija osovjna ta
kodJe ПIЈе stalnog pravca jma svoju liЬraciju jtd. 
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Svaka od ovih p~j~va, _iako. otkrivena posrnatra. 
njem шogla је Ьtti obJ.a~nJeh_a . sa_mo teoriskilll 
putem pomotu matemattke, alt Ј~ 1 sarna dava1a 
potsticaj za razvjjanje matemat1ke. а pogotovu 
mehanike. U tokuXV!ll veka radov~ma Dalarnьe. 
ra, Ojlera, Lagran:ta ~ Lapl~sa razv1la se mеЬа. 
nika па osnovama NJ~!~ovth zako_na. u vanrednu 
teorisku discjpJinu naJVI~e па. potstt~aJ. astronomj. 
је. мo:tda је mal.o cu~~o al1 potst~caJ ~а razvoj 
racjonalne mehaшke ПIЈе ~ala tehшka, Jer se ona 
kasnije razvila, vec glavшm d~lo":l astronornjja, 
iako је jasno da danas mehantka 1ma daleko ve. 
tj znafaj za tehniku nego za astronomiju. 

Uofjmo dalje proЬieme odredjivauja putanja 
kometa. Krajem XVII veka је a~tronom Наlеј iz
rekao mj~Jjenje da se komete krecu ро vrlo raz. 
vut!enim elipsama ј da se periodjcno vracaju u 
Ьljzinu Sunca. Kako је trebalo da se jedna takva 
kometa vratj 1759 godine, uzme cuveni mate103• 
ti~ar Кlero u ruke posao da jzracuna vreme nje. 
nog povratka. Kad se uzme u obzir da su tada. 
~nja matematjcka sretstva Ьila mala, njje nikakvo 
fudo sto је Кleroov proracun Ыо za mesec dana 
pogresan, ali to је Ьiо po~etak. ~adovi Ojlera, 
Lamberta, Olbersa, Gausa 1 mnogth drugih usa· 
vr~ili . su ova proucavanja ј jzracunavanja. Medju 
njima sto је najinteresantnije, kao astronom u 
u:tem smjslu moze se smatratj samo OIЬers, dok 
su Ojler i Gaus izraziti cuvenj matematicarj, U 
cemu је, dakle, uloga ovog odredjivanja putanja 
kometa koje је preslo ,gotovo sasvjm u ruke 
matematicara u razvoju same matematjke? Evo u 
cemu је stvar. U prjncipu da se odredj konusnj 
presek kao putanja komete treba posmatrati ko· 
metu па .. trj razna mesta. Medjutim, prvo, ovaj 
racun Пl)е prost, drugo, ostala nebeska tela vrse 
stalno poremecaj putanje tako da se опа пе mo· 
ie smatrati kao utvrdjeпa u prostoru. Stoga ova· 
kav proracun d~je samo priЬiizпe odgovore i 
to_ cesto sa grubtm otstupanjima, narocito ako su 
tr.' posmatrana_ polozaJa komete ucinjena u kral· 
k1m vremensktm razmacima. Da se sve to jzbe· 
g~e jz.vode se ne trj posmatranja komete vec 
n~1h v1se. Sam? tada је putanja komete preodre· 
djena ~а nas!aJ~ ' proЬlem da se medju raznim 
mog.~ctm p~tanJama odredi ona koja је пajver?: 
valniJЗ. Ra~1 o~govora па ovakva pjtanja stvortll 
su matemattcart Lezaпdr ј Gaus naroCitu tzv. 
•. m~to~u najm_a~jih kvadrata" koja se da nas ko· 
rtSII pr.' o_brad1 1 svakog drugog materjjala pos· 
matranJa 1 ne samo u astronomijj. 

. U vezj sa ?vakvjm odredjjvanjima па osnovu 
VISe _posm~tranJa trebaJo је Cesto resavati ј sjs!e· 
me lшearnt.~ algebarskih jednacjпa. Sa matematic· 
k?g stan~vt~la resenje nekog takvog sistema је 
bllo ~ prtnctpu odavno pozпato . Medju tj m, ma· 
~ema_!tc~r se ~~m _za sebe resavajucj pitaп je samo 
. prtnctpu . ПIЈ~ tnteresovao za Cinjeпj cu da se 

Slste'? takvlh Jednacina kad је broj jednac ina 
yeli~l 20, 30 i vise, pr~ktjckj njje mogao res jti 
Jer _Је_- zaht~v-~o .dugotrajaп rad. Osim toga su 
Ь[·~ПI k?efiCIJ~Пfl t~kvog_ sistema ЬШ оЬiспо koffi · 
~ 1 ~уап! .~ec1maln1 broJevj. 1 tu је prva astro: 
ОШIЈЗ IZisla sa zahtevom da se traze metode 1 

sretstv~ kako da se u razumnom vremeпu mogu 
pronatt resenja nekog takvog sistema Јјп еаrпiЬ 
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jednafjna. Prvj osnovnj radovj .u tom pog~edu 
poticu takodje od. Gausa. _Danas. шt~resovaПJe _za 
re~avanje takvjh ststema Jednacшa 1gra naroCtto 
veliku ulogu u tehnjci (statika), geodeziji а u 
najnovije vreme ј u nuklearnoj fjzjcj. Danas po
stoje ј mogucnostj da se resenja takvih sjstema 
doЬiju ј bez velikih napora i pomocu narocjtjh 
aparata ali teorisku obradu proЬiema ј podlogu 
za kon~trukcjju takvih aparata dala је matematj
ka. Medjutim, sto је matematika vrlo rano pro
sjriJa svoja proucavanja sistema linearnih alge
barskih jednaCina ј u ovom smjslu ocjg\edno је 
zasluga u prvom redu astronomije. Ako se, da· 
kle ne mote reCi da se ovo poglavlje matema
tjk~ uopste neЬi razvilo bez astronomjje, sigurno 
је da Ьi se razvilo za Citav vek kasnjje. 

Pomenjmo ј glavnj proЬiem teoriske astro
nomjje, а to је nauka о oЬiiku ј razvoju nebes
kjh tela. Jos Njutn ј Hajgens kao prvj dosli su 
do saznanja da оЬЈјk Zemlje mora otstupati od 
оЬЈјkа lopte. Kako se skoro sjgurno moze uzetj 
da је Zemlja Ьila u ~sjjanom _ staпju, onda se 
prostjm racunom dolazt do zakljucka da pod u
ticajem sopstvene gravitacije i centrifugaJnjh sila 
Zemlja mora Ьiti spljostena na polovjma а jspup
ceпa na ekvatoru. Ovaj teorjski zakljucak koji 
је geodetskjm mereпjjma i potvrdjen Ьiо је po
lazna tacka za teorjsko proucavanje оЬЈјkа пebe
skih tela. Kod ovog proЬiema је astroпom jos 
vjse upucen па matematjcku teoriju nego sto је 
to slucaj kod proЬiema kretaпja plaпeta, kometa 
ј drugjh пebeskih tela. Prj tome је ocjg\ed110 da 
је sadasnjj оЬЈјk пebeskjh tela nerazdvojпo ve
zan sa kosmogoпiskim proЬiemom пjihovog raz
vjtka. То је jedna od prvih te!:koca, а опdа паsа 
znanja о prjrodi •ostaJjh nebeskih tela jos uvek 
su dosta oskudna . . fjzjcki uslovj, na pr., u jez
gru Suпca sa ogromnim temperaturama ј jos ve
Cim prjtjscima, iJj u magJjпama koje su ро hipo· 
tezj izvanredno retke svakako zпаtпо otstupaju 
od onih kojj su djrektno dostupпi пasim mere
njjma. Prema tome, posmatraпjem ј eveпtualno 
eksperjmeпtjma пе moze se tu u stvari mnogo 
postjCi. Ostaje malematjcka '{eorjja koja se pored 
toga mora oslanjatj ј na hjpoteze. Druga teskoca 
letj u suvise veljkoj slo zeпostj ovjh proЬiema ј 
u nesavrseпstvu matematickog aparata kojim ra
spolazemo za resavaпje takvih proЬiema . lz tjh 

Почев од друге половине XVIII в ека 
штампају се српски календари, који су због 
разноврсног градива које су доносили били 
веома радо читани. Први наши календари штам
пани су у Млецима, Бечу и Будиму, понеки 
у Темишвару и Сегедину, а касније у Новом 
Саду и Карловцима . Одатле су они растурани 
по свим српским земљама, па и по онима nод 
Турском. У календарима је било доста беле
жака о астрономским појавама, они су објав
љивали податке о помрачењима, менама Месеца, 
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razloga su ј dosadasnjj rezultati . ~ ov<?j. oЫast! 
vise nego skromnj, jako. su u ПЈОЈ radtll tuvent 
m~tematicarj kao Meklortn, Letandr, Laplas, Le: 
ten-Djrihle ЈаkоЫ Ljuvjl, Riman, Poenkare 1 
Ljapunov. 'Obradjujuci bas ovu proЬiema~iku ci
sto teorjsko - astronomskog karaktera, ont su ne 
samo razvjjali teorjsku astron~mij~ vec ј t~~tu 
matematiku mehanjku, а narottto h1dromehaшku. 
То znacj d~ је ј u ovom slucaju astrono~jj~ Ьil_a 
povod za razradu mnogih ·cjsto matem_attck1h Р•: 
tanja, U ovoj oЬiastj su, ~а pr., пaroCtto ~uve~1 
proЬiemi оЬЈјkа ravnotelшt1 ftgura tecnost1 koJa 
se obrce ј njihova staЬilnost. Cuveni su Meklo
rjпovi ј JakoЬijevi rezultati alj је sve to daleko 
od potpunog resenja. pjtanja staЫinostj se svode 
na cjsto matematicka pjtanja odredjjvanja ekstre· 
mala а to је predmet varjacionog_ raeiшa. Pr~ma 
tome ј ova vatпa grana matemat1ke se razv~Jala 
ј razvjja jos pod utjcajem proЬiema teoпske 
astronomije. Teorjja ovih ravпoteznih оЬ\јkа utj
cala је mпogo i na razvoj teorije potencjjala, te
orije integraJnjh jednacjпa jtd. 

Ne пameravam ј пе mogu ovu temu da ra
zvjjem u potpunosti ovde, jer Ьi tada trebalo 
govoritj ј о pjtanjjma tzv. perjodicпjh putaпja. 
Radovi cuvenog francuskog matematjcara Poen
karea iz kraja proslog veka stvorjJj su Citavo po
glavlje u astronomjjj ј teorjji diferencijaJnjh jed
naCina о perjodjcnim trajektorjjama. lsto tako 
mora\j Ьismo govorjtj о tome kako је ovu astro
nomsku teoriju amerjckj matematjcar Bjrkhof 
doveo u vezu sa jednom od najapstraktnjjjh ma
tematiCkjh djscjpJjпa , sa topologijom. No, to Ьi 
nas zajsta daleko odvelo. Isto tako Citav пјz ovde 
ј nedotaknutjh astroпomskjh proЬiema ukazao Ьi 
jos mпoge uticaje koje је astroпomjja izazvala u 
matemalici . Dovoljno је samo пabrojitj takva рј. 
tanja kao sto su : dvojne zvezde, Saturnov pr5teп, 
plima ј oseka, proЬiemj stelarпe dinamjke ј jos 
mnogj drugi , ра се se sv akj poznavalac materjje 
odma\1 uverj)j da takvil1 uticaja za jsta jma. 

Sa ovo п e koJjko prjmera moram zavrsitj ovo 
kralko j z lagaпje, ali ono zahteva ozbiljnjju i de
taljпjju obradu. Ја Ыпо Ьicu zadovolj aп , ako mi 
podje za rukom da mпoge studente astronomije 
oslobodjm od izvesпog kompleksa inferjorпostj kojj 
mпogi od njih bez potrebe osecaju prema matema
tjci . 1 malematika ј е velikj duzп j k astronomije. 

Tatomir Р . A ndjeliC 

годишњим вр еменима, а понекад и noвehe по

nуларне чланке из ове науке . 

Крај ем ч етврте децен иј е прошлога века, 
nочиљУ: се штампати календари и у Срб и ј и , 

nошто Ј е у Београду била основана штампарија. 
Међу n~вим календарима кој и излазе у Београ
ду био Ј е БеоградСЈсu велшси 11:алендар за 1 53, 
год . у издању юьижаре Мило ш а Поnовиhа. Овде 
hемо се nозабавити оним градивом из овога ка
лендара , чија стогодишњица уnраво и стиче, које 
се односи на астрономију и сродне јој н ауке. 



()д астровомских по~ календар доноси 
sa сваки Аан у го.~tини време изласка и запаска 
Сунца, али не наnомиље на I!Oje место на no· 
вршвви Земље о.~tносе се ови подаци. Такође 
је за сваkИ дан означено у коме се зодиачком 
анаку напази Месец. Уз календарски део дата 
је такође и мала таблица у којој су означене 
жужине .~tана, на пр.: од 1 до 5 јануара ду· 
жвна дана је 8 часова и 36 минута, од 6 до 
12 јануара 8 часова и 49 минута итд. Ту су 
вето тако и мене Месеца: датум, час и минут 
1 који настају. Као и већина наших, а и ~тра· 
внх календара тога доба, и овај доноси вре· 
11енска пророчанства, и то уз податке о ме

нама, .~tржећи се некад распростраљеног ми· 
шљења да време зависи од љих. Пророчанства 
су веома кратка, од две до три речи, и са· 
оnwтавају читаоцима да ће одређене седмице 
бити мутно и ветровита, хлащю, кишно и томе 
спично. Као и .~tоста других календара, и овај 
објављује народна имена месеца, а то су: се
чањ, љути, брезен, цветен, rравен, червен, жар, 
срnен, вресен, hаздерник, лнстопад и студен. 

У повећем поучно-забавном делу Београд-
ски велики календар објавио је многе кљижев
не nрилоге, песме, пригодне чланке, посло
вице, а на крају шематизам кљажевства Србије. 
Ту се налазе и два чланка који нас могу за
нимати/ Први од љих, под насловом "Метео
рологија", објавио је Вук Маринковиh, про
фесор .Лицеја и члан Друштва србске слове· 
сности, који he баш те године постати и члан 
Школске ко~исије. Маринковиh (1807-:--1859), 
један ,fод _наЈугледниј~х просветних радника 
мале СрбиЈе, написао Је пре тога за своје слу· 
шаоце Начела физике, у којима је добар део 
посвећен астрономији. 

У овоме чланку, популарнога карактера, 
nисац напада оне људе који су дошли до 
пажинх закључака да треба "обичне промене 
времена приписивати Месецу па и звездама, 
н ~трашне репате звезде и необичне воздушне 
ПОЈаве за предсказаље идуhи потреса и у са
мом моралном свету сматрати." Али његове · 
речи нису имале утицаја на издавача овог истог -
Ј4алеидара, који Је знао да неуки читаоци баш 
та nретсказања траже. 

Нас може највише интересовати одељак 
наслова "Необични метеори", јер се ту не ради 
уствари о метеоролошким него о астрономским 
nојавама. Али ЈОШ од Аристотела је остала 
вавика да се о звездама падалицама, болидима, 
а доста. дуго и о кометама, говори уз .појаве 
У нашоЈ атмосфери, па се овог устаљеног 
обичаја држи донекле и Маринковиh. Он прво 
nрича о свеmлица.ма, које настају на баровитим 
местима и гробљима услед сагореваља водо
иuа помешаног са фосфором. Затим су на 
реду .~летеЬ~ звезде, које суну с висине не
беске , а КОЈе су истог порекла; и то је "фо
сфорисан водоник, који се сам уnали и к Зе
мљи полети•. На крају закључује да "Слободно 
можемо узети да ти nојави нису без оомоћи 
електрii.ЦИтета. • Као што се види, Маринковић 
~ш ве sиа шта су уствари звезде падалице. 

8, се ОСЈЈања ва старо схватаље о њиховом 

атмосферском пореклу, додајуhи да и 
трицитет nритом иrра извесну улогу. За 080 ne1. 
следње нашао је ослонац у мишљењу Поасоqј 
(Pojsson),пo коме је Земља окружена електриlј.. 
вим фпуидом у веутр_алном стању, па се честице 
метеорита електризу]у ПР;'f _пролазу кроз .њеrа. 

Спедеhа nојава о КОЈОЈ се говори у члан 
јесте лоларна светлост. Маринковиh вели 2 
се ова јавља на висини од 100 до 700 миља, 
"дакле је вnн сфере нашег ~оздуха. Сва то11• 
коваља до сад нису .ствар ИЗЈаснила; вероватно 
да је електрик, КОЈИ се од поларни npeдeJia 
к екваторским слива". На ~лектрично nореКло 
поларне светлости озбиљно Је ука~ао Лаланд, ма 
да је и пре љега било научника КОЈИ су доводи.1111 
у везу ову величанствену небеску појаву са 
земаљским маrнетизмом . и_ електрицитетом. 

Пошто је укратко о~исао појаве халоа, 
Маринковиh завршава своЈ чланак аеролитима 
- ка.ме1t1е.м из ваздуха. Напомиље да летоnиса 
свих столеhа ~ земаља бележе случајеве када 
је камеље падало из неба. Нарочито наводи 
два таква случаја, nрви, када су, јуна 1668 
пала два камена у близини Вероне, од 300 ~ 
од 200 фунти, и · други, који је посматрао 
Гасенди 29 новембра 1637, када је камен, те
жак 59 фунти, приликом пада произвео тресак 
нали~ на пуцљаву из тоnова. Маринковиh у· 
казуЈе на то да су сви аеро.л:ити сличног хе

миског саотава, па онда износи четири . теорије 

о љихщюм пореклу. По првој теорији, ово 
камеље потиче из вулкана на Месецу. О ван
земаљском пореклу аеропита први говори Ди

оген . .Jiaep:r, који износи мишљеље да они 
падан: са Су~ца? а о томе nрича и Плиније. 
КасниЈе. када Је Један аеролщ:," 1660, у Милану 
убио Једног францисканца, италијански физичар 
Терзаго изложио је претпоставку да љих из
бацуiу вулкани на Месецу. Ову претпоставку 
усвоЈили су као могуhну многи астрономи, 
међу љима и . -!Јаплас. По другој теорији, ае
ролите избацуџr на~.IИ вулкани, али Марин
ковиh не _верује да Је то тачно, а по треhој, 
они ~остаЈу слично звевдама падалицама у 
Н8ШОЈ 8ТМ?Сфери, НО ова је брзо била одба
чена. ОстаЈе че'!'врта теорија, да су то, како 
каже Маринковиh, астероиди или ситне планете. 
Он зна да се, почев од 1832, 12, 13 и 14 но
вембра из разних делова Европе и Америке 
виде многобројни метеорити, па мисли да у 
то време Земља наилази на њихову путању, 
привлач~ их и они nадају на љу: Ако је тако, 
закључује, онда ова тела блуде по простору 
по путаљама исто као и ллацете "и по свој 
прилици избачена су из Сунца онако, као што 
се и о Зеr:tљи и осталим nланетама држи•. 

На краЈу · се може сnоменути и чланак 
"Мереље вре~ена и са:ги•, та·Јюђе објављен У 
Београдском великом календару. Он није на· 
рочито интересантан, јер је написан да би се 
читаоци nреко њега уnознали са деобом времена 
на дане и сате, месеце и недеље године и годи· 
шља доба. Ту се налазе и нек~ историски по· 
~~~и о календару, љеговој реформи, францус· 

. републиканском календару циклусима и 
ерама. • 

Ненад Јанковиh 

Ispitjvanja atmosfera planeta ne zadovoljavaju, 
zasada, samo fantazjju astronautj~ara ona su s 
jednog g1edjsta ј naro~jto interesnntna. Do danas 
пјје jos resen .~а zadovo1javaju~j ла~i. p~oЬlem 
opste cirku1ac1Je atmosfere _nase Zem1Je 1 z~to 
podaci о atmosferama ostalth planeta, а naroblo 
podaci о cirkulaciji, pru~aju mogucnosti da se 
ispjtaju pod. vrl? ~azli~itim us~_ovjma . v~rijante 
de1ovaлja on1h s1la 1 procesa, kOJI stvaraJU 1 podr
favaju atmosfere planeta. 

Vr1o ~esto se gubl iz vjda da је atmosiera 
samo јеdал od sastavnih delove planeta, а to је 
gasovitj omota~ kojj obav.ija planete ј kojj jgra 
ogromnu ulogu, naюblo u termickom bllansu 
jedne planete. Vrlo је verovatno da је ј proces 
stvaranja, kao ј proces odrzavanja atmosfera pla
neta kompleksan geofjzickj proces, u kojem su
de1uju ј ostali delovj planeta: hidrosfera, litosfera 
ј blosfera. ТrеЬа spomenutj takodje da su naj
novjja istrazjvanja sezortskih promena trajanja 
rotacjje nase Zemlje ј sezonskih promena dana 
pokazala da. Ьitnu ulogu u tome jgra cirkulacjja 
atmosfera. Cesto se pod .astronomskom smrcu" 
planeta ili satelita smatra stanje kad је revolu
cjja tog tela jzjednaceпa sa rotacijom, а\ј tada 
skoro Ьеz jzuzetka to telo - nema atmosfere. 

Atmosferu planete odrzavaj.u dve sile, sj\a 
gravjtacije ј molekqlarno kretanje u pojedjпjm 
gasovjtjm sastojcjma atmosfere. Ро sastavu at
mosfera _ plaпete mozemo prvo de\jtj u dve grupe. 
Prvu grupu Cine male plaпete: Merkur, Veпera, 
Zemlja ј Mars, а drugu grири velike planete: 
Jupjter, Saturn, Uraп ј Nерtип. 

. Male pl-anete јmаји relatjvпo male щаs·е, а\ј 
radj Ь\јzјпе Sunca toplotпa radjjacjja је znatna, 
tako da је kjnetjcka energjja molekиla и gasov j
ma atmosfera ve\jka. Prema tome ј atmosfere 
ovjh plaпeta saciпjavaju tezj gasovj, u prvom 
redu azot. Od ostalih gasoV!I п alazjmo kjseoпjk, 
kao ј _ spojeve kjseonjka, ugljendjoksjd ј vodeпu 
paru. 

К:оd ve\jkih plaпeta koje јmаји zпatno vece 
mase, а\ј su иdаЈјепјје od Suпca, atmosrere sи 
vecjm delom sastavljeпe od lakjb gasova vodo
пjka ј heliuma, а osjm toga nalazjmo vodoпjko
va јеdјпјепја metaл i amoпjjak. 

Predjjmo sada па atmosfere pojedjпih planeta. 
О atmosferj Merkura ј Venere zпamo vrlo 

malo .. Blizjna sunca mпogo otezava osmatranje, 
пaroCtto planete Merkura. Postojj velika verovat
пoca da Merkur pokazuje Suпси иvek istu stra
пu: trајвпје rotacjje jzjednaceпo је sa trajanjem 
revol~cjje. Osmatranje пekih pega jzgleda da 
u_k~zщe па postojanje пekog kretanJa na povr
stш Merkura. 

Venera је ро masj i ve\icjпj vrlo slicna Ze
~1jj, Veлera jma atmosferu, а пeprekjdan ј gиst 
s1stem оЫа_kа u t;tjoj ou_emogucava паm da pro
dremo u щепе шzе slpjeve. Jaka refleksjja Sиn
cevog svetla na ovom oЬlacnom pokrivacи uslov-

ljava vr1o veliki alЬedo Vener~ .. ~riЬli~na vred
nost prjtiska na vjd\jjvoj povrsшt 1znos1 na Ve
neri oko 160 do 200 milЬara, sa temperaturom 
od 5uo do 100° С. U atmosferj Venere utvrdje
ne su zлatпije kolicine ugljen djosida ј _nezпa~ne 
kolicine kjseonika i vodene pare. Vrlo Је zao1m· 
ljivo da se moglo konstatovati izrazito delovanje 
staklenika ро jakoj infrac~veпoj radijaciji sa. ~о
спе hemisfere, sto ukazUJe na vel1ke ~ kol1f1De 
ugljeп dioksjda. Premda su se mogle konstato· 
vatj ропеkе pege u atmosferi Veпere, u prvom 
redи ро posmatraпjima u ultravioletnoj svetlosti, 
jes uvek se пiје moglo odreditj trajanje rotacije 
ove planete. Procenjene vrednostj trajanja rota
cjje krecu se od З nede1je do 7 mesecj (do tra· 
јапја Venerine revolucjje). U svakom s1utaju ro· 
tacjja је vrlo polagaпa i prema tome је delova
пje sile devjjacjje ла VепеЈј vrlo maleпo. Cirku· 
1acija atmosfere па Veпerj sastoji se пajverovat
njje u jakjm koлvektjvnim strиjanjima i bumim 
izmenama masa izmedju tople ј hladпe hemisfere. 
Neke pojave ukazиju da је tak.va cirkulacija mo· 
guca ј па Merkиru. 

Uzrok ovakvih cirkulacija је svakako pos1e
dica vrjo jakog zagrevanj~ usled ve\ike Ь\izine 
Suпca, tako da па povrsjпj пе postoje razlike u 
temperatиri, sto oпemogucava jedпu sredjenu 
cjrkиla~jju, а preovladjиje jaka koпvektivna cir
kиlacija sa eksplozjvпjm izmeпama jzmedju hlad· 
пе ј tople hemisfere. 

Mars је manjj od Zemlje - пjegov је pre
cnjk polovjпa precпjka Zemlje, ali u meteorolos
kom pogledu vrlo је slican Zemljj, Dап па Mar
su traje skoro jsto ko\jko i dan па Zem\jj, а па
giЬ ose prema putanjj obllaska takodje је jednak 
nagjbи ose Zemlje, ali godjsпja doba trajи dva
put duze od onih па zemlji: Marsova godjпa 
traje dv.e Zemljjпe godjпe. 

Ovde treba odшah jstakпиl! da је Mars je
dina planeta па kojoj se moze osmatrati tlo. 
Mars poseduje atmosferи, ali ona је vrlo retka. 
Prilizпa vredпost prjtjska па povrsjпj Marsa jz. 
поsј nesto mапје od 100 mb sa prjЬ\jzпom pro
secпom temperatиrom od 0°С. U Marsovoj atmo
sferj jos пјје sjgurпo utvrdjeпo postojaпje vode
пe p_ar_e, al! sa. sjg~rnoscи mosem? kazatj da је 
sadrzaJ. иglJei~dюkstda zпatno vect, пеgо u at
mosfert ZemiJe. Svakako, moze se racиnatj sa 
zпа~пјјјm kolic!nama ~zo_ta . Osjm ?Smatraпja stva
raпJa, porasta 1 пeslaJanJa polarшl1 kalota, koje 
su _ vec davпo prjv!aCile paznju posmatraca а za 
koje · ј?~ sjg?rno. ne. znamo da li se sast~je iz 
vode 1!1 ug!JeпdtC!kstda, vrlo iпteresaпtne podatke 
dal~ su radюmetflska mereпja na pojedinjm de
~ov1ma Marso_ve povrsjne, 1 ovih merenja dobl-

. Јепе sи vrlo шteresaпtпe karta rasporeda tempe
ratиre па Marsu tokom severne zjme ро S. L. 
Hes1;1. Treba napomeпиti da је na slici juzna 
P,e~tsfera go.re, а severna dol~,. kako se gleda 
рп osmatranJU и teleskopи. V1d1mo cta је raspo
red temperatиre V(!o sljcan rasporedu tempera-
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Velitt pgade. Jupater, Satum, Uran 1 Ntp_ 
11Ш Ьаајu 11 vditf mase ја! i jed~u interesaot.. 
аа karakteristika koja је od ~~~Ја proЫetat 
atmoafert lib pJ.aneta. Sve оое aroaJu brzu rota. 
dju. tako da је па njima • Koriolisov para~e~ 
alroro tri puta veti od param.eara n~. Z~mJJt 1 111 
Marsa. Na njima је de.lovanJe deV1Jactone sJit 
zaatno vete. Procenjena vrednost pritiska 111 

s 
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• aeverne zlшe. (Hess, S. L 1950). 

• vidljivoj• povr§ini planete Jupitera i Saturna 
oko 50 тЬ, а temperatura iznosi od -120 do 
- 1501 с. 

Na Jupiteru i Saturnu karakteristitni su zo. 
oaJni siste.mi tamnih i svetlih zona, Na Jupileru 
od velikog је interesa pojava • Velike crvene 
pqe• i poremetenja u tropskoj zoni. Vrlo de
Ukatna merenja pokazala su da tamni pojasevi 
ovih planeta pokazuju ciklonalno smicanje, dok 
svetJe zone imaju anticiklonalno smicanje. Prema 
tome, mole se zakljutivati da u najvi~im sloje· 
vima atmosfere Jupitera i Saturna imamo jaka 
uzla~na strujanja, а ~verovatno se svetle zone u 
cirkuJaciji mogu rastumatiti stvaranjem amonije· 
vih kristaJa u ovim uzlaznim strujanjima. 

Svakako proЬ\em atrnosfere velikih planeta, 
prvenstveno Jupitera i Saturna vrlo је kompliko· 
van i radi posebnog stadijltma u .geolo~kom• 
razvoju ovih planeta, а sigurno te tatnija i sa· 
vr!enlja osmatranja sa modernim sredstviml 
rasvetliti mnoga inte.resaлtna pitanja. 

Pr~mda vеЩа udeljenost onemogutava de: 
laljnija о matranja od velikog Ы iлteresa blll 
podaci о kretanju pega, koje se povremeno 
mogu oamatrati na Uranu, jer ova planeta pru~ 
jednu vrlo zanimljivu varijantu: njena .osa rJalaJI 
ае koro u ravnini putanje planete oko Sunca, 
а i zato proЬiem cirkulacije. atmosfere pri ovak· 
vim uslovima rota(ije od velikog је teoretskog 
llllfoja. 

Anle Obuljen 

Уеод 

Ракете tcao иосноuн мерtш. нкстр ·меката 
мащЈЈе су nримену у научин)t нсnитнвањим. 

Земљине аnеосфере н то како њени ttижн 
сАојева ozt неко.1кко ;хе<:етин ..:млометарз, 
тако н вкwих од некоnнi\О стотина 1\Н.1Оме· 

+ара. Мада су tta овом nо.'Ъ. уч1нt-.<нк само 
nрви nочецн. !'остмгнути С}' веh резу.1татн O.t 
ае:нскоr зн ЧЗЈI . 

Позн вање стањз и фкзнчких ос 6юtа н~
... х Н BMШIIX С•1Ојс:8.1 Т)&()сфере 011 6 .1ИКt' је 
теориске и nрактичщ~ R:IJf(нocrн не само зз 

метеоро.1оrе, веh к зз астрономе. р наутн · 
чаре, геофн1мчаре, радиофнзкчаре и др . Да 
бм се за,!l.ово.ън.,е све заинrересов tt rpзtte 

науке оотре6ко је из• ротн веhи број фtоич 
кнх вепнчнна као што су: nритисак, теыnера· 

тура, pt'I,ЗTHBHJ ВЈIЗЖНОСТ, Г)'СТИН!I Н . е)\НСКИ 
састав ат осферскоr ва Аухэ, э Tttм, ваздушна 
струјања,- ра tte раднјаuнје, к смичi\О зр чење, 
јач.кн З м:ьнноr маrн тног nо.ъа, со .1арна нон· 
стзнта итд. Да би се .n.oбtt .'te св ове вредно · 
стм , кор~tсте се диреl\тн н индltр ктне методе 

мерења које су са 1е по себи исто то.1н~о.о ра · 
зиоврсне н интересантне, колико и саме физи~
ке величине н особин наше атмосфере коЈе 
се испитују. Од директюtх методЈ нэјлозн.зтнје 
су ксnк.т11ваtьа радносоидамз , рзкет. мn , шире · 

њем зв чннх таласа експлозиЈа , wирењем рз· 

диотмаса. Индир ктне методе се еаст је 
закључиваtьу о стаљу висо~<их с.~ојекз зт:мо· 
сфере на основ и звесних природних ПОЈз,ва 
које се љој на разним Вttсинама доrЈI)ЗЈУ . 
Т кве су nојаве из пр. n јЈ вt м теора , ен · 
тлеhих ноhнюt об11амt , сuет:ьењ н l1 н r неба, 
nромене Зем.ънноr tзrн тиог II O.'ЬII, tteк ПО· 
јаве у у,прзљ бичастом де.1 с11ектрn, номрна 
C8t'Tl!OCT, К С.1. 

1 Ракете за исnитивање нмжих слојева 
атмосфере 

За сваl\однеону метеоро.1оw к ' пракс д 
велнког су ни т ресз ма е ракеrе 1а у И1ање 
рздн СОН..'\ И . у 1\Оју С)' с о р х)' ДО САДЈ ИСК.'I>)'· 
сtн во оотреб.ъзоЈни rумени б8 .1 11 и nуљ ни 
водоннко.и . Овакве ракете Сл . 1 ·n треб.ъене 
су по nрвн n r за време npoш.1o r р 18 • Н • 
мач кој. Ракета је бн.'!з 11. га З т, nр~: чнщ< јој 
је ИЗНОСИО JQ ст, а A0CТ it3iM8 је BИCIIH ОД 
око 30 km. У врх рак те бн.1а ј С \tешт нэ 
радНосоида, метеоро.1ошкн инструмент, а ме -
реље 11рктнска, т мnературс 11 pe.'l тионе !Ма · 
жносrн ва д ха. Ова радиосонда ј би .1 а ка-
роqи-те констр кuије, без "' хакичкнх np носа, Ка 
nошто је трnела npиllнl\oм nолет:ньа убрзањ 
ОА 40--60 g. 1 нарочитом o~ory на врху ра· 
1<ете бк.1и су смеwtенн, nоред ра:.tиосонде, 
енсокофр каtнТ11и рефпектор - мета эа р~
.uрске tanace м уређај који је изазивао I<C11JI()-

31fJY oкnona и н 6а111tвао радносонр.у кад 

СОИАА 3. 
9 tTAP '4 
тtмnЕ.Р-'· 
Т У Р У 

PA I/HH O 
Т'ОР IН~О 

• 
iи и 

• 

СОН.АА s• 
8 t.r AO 

.AA&AU t A 
о.> r и 0"' 
~А Р,\Тм · 
(А\( 

.АЪА С' ~<дНt -' ОРА 
ЈА ! t"'' !РАТ) РУ 

. . 1. 

Ј ' 



која tt 
-· ·- CL 1, С1 ковструВСа.tа. IIPCII!II•·.{~~ ...,. .....,...10 аа ове сврхе. 
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CONAAIA 
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С.. 1'pll 011 nроменљива ковдензатора деј· 
стаују 11 раАиоnре.аајник, који сразме{)но про. 
ма н.ихоаоr каоацитtта мења фреквев
IIIЈЈ. Промuа фреnенцаје. npea,a томе, даје 
ере.uост nоједаимх мttеоролоwккх е.tемената 
• DМC8n а11сниама. PЦIIOnpeдajiUIX се на
ајlо uро•атом СSатеријом која је моrпа ,.. 

110,11 ЈСАО88111 осхе тt101ературе. 

Ј 

И. f8IIIIOCf мереи.а веrативво утичу cn. 
'1leiO арnем 8 nерцвја термометра, као 1 .. onuu 1'111018 P.UIIOCOHдe. Што ~е 1'11'1t 
.,.... _.. IIJNifiiCIU• овде се ПОЈављујt 

108 аро41ем. АвероЈiдВЈ кутија ~ади неnре. 
111110 IIJNI ~који впадаЈу на вис1. 
118 ееUм q 25 km, тако да су изврwе88 
or...,. са вapoUТOII справом хнпсометром, 
IIU које ее.11ерење ваз.аушвог притиска своn 
11 мерев.е . ташературе кључале воде. Пр• 

08811 or..uпa јавuе су се сметње услед за. 
DlllњeiЬI кључuе вo.rte Ш!О се после успело 
oтuoU1'11 ytiotJeв,eм специЈалног филтра у су~, 
11 1UЬЈ'18ЈЫ. r1оред хнпсометра за мер~ње н1. 
скп npll'l'llcaкa нзвршени су покушаЈи н са 
upouТIDI це8811а пуњеним гасом. 

Према вајиовијим подацима сличне ракете 
.uнас уnотребља~ мориарица САД прилиt<ом 
метеоЈ!мошких исnитивања. 

Неосnорно је да бк било корисно да се 
1 струч1Ь8Ц11 из НIЈВiеГ Астронаутичког дру. 
штва nозабаве овим проблемом. То би било 
nornднo за nочетак рада на ракетама у нашем 

Друштву, као и за нашу метеоролоwку 
щжбу. 

11. Ракете аа исnитмвање виших слојева 
атмосфере 

Ракете су данас једини носиоци мерних 
ннструмената за испитиваље високих слојева 
атмосфере. Америчка ракета .Уек Корnорал' . 
је била nрва ракета која је уnотребљена у ове 
сврхе. Прво ycnewнo пуwтање је извршено 1945 
rод., којом приликом је постигнута висина од 
71 kт. Ова ракета је имапа дужину око 5 т 
и nречнвк од 30 ст. Труп јој је био ваљкаст 
са коиичнвм носом у коме су били смештени 
вн~умевти теwки 11 kg. Погонско гориво би· 
по Је азотиа киселина и анилин, а п отисак мотора 
је износио б8~ kg за 45 sec. Ракета је исnаљи· 
вана ~ сn~~ИЈалноr торња, са стартном раке· 
том КОЈа !ОЈ Је давала nочетии потисак од 22.650 
kg за 0,5 sec. • 

По ЗАВршетку рата, ДОК Се још ова раке· 
та усавршавала, био је запљењен веhи број 
намачких ракета • V-2" и nренет на експер~ · 
ментални ракетни nолигон у Вајт Сенду коЈИ 
се налази на 33' сев. wир. и 1050 зап . дуж., 
У nустиљама Новог Мексика. Дужина ра кете 
• V-2•, nреудеwене за ова исnитиваља изно· 
сила Је 14 т, а (!речник 165 ст. Тежина јој је 
Износила 14 тона, од чега је 67ОЈ0 отnадало 
на ~риво и те11ни кисеоник. Почетни пати· 
сак Је износио 28.500 kg, а највеЬи брзина 
5.400 kт на час. 

Међутим ракете • V-2" нису биле гра l)ене 
У сврхе научних исnитиваља, па се у САд 
nриступило конструисаљу економичнијих раке· 
та, нарочито за испитиваље великих вис ина . 
То су ракете .Аероби• н .Вајкинг". које дз · 
uc углавном с.tуже за поменуте сврхе. 

Сл. 3. Ракета • V-2• + .Уек Kopnopu• noлehe 

.Аеrоби• је нештовеhаодракете .Уек Кор
nорал". Дуга је била око б т. са nреч ником 
од 38 ст. Под nуним оnтереЬењем тежила је 
500 kg, од чега 5~ 0{ 8 отnада на гориво. Носила 
је корисни терет од 72,5 kg на висину од 
140 km. ПуштеtЈа је такође са сnецијалног 
торња, при чему је добијала брзину од 1130 
kтfчас nосле 2 секунде. Тада је <.:туnао у 
дејство њен мотор са течннм горнвои н nри 
потnуном сагоревању добијала је брзину од 
4.345 kт на час. 

.Вајкннг• је после. V-2" најве~1а од оnис~
ннх ракета. Последња њена верзиЈа имала Је 
дужину 13 т а nреч11ик 114 ст. Тежина јој је 
износила 7,5 то11а, од чега је 80% отпадало 
на течно гориво - кисеоник и алкохол. Неке 
су изграl)иване читаве од алуминијума. Дости
зале су до б.437 kmjчac. 

Поред америчких ракета и немачке • V- 2• 
у nоследње време и Французи су израдили 
ракету аа исnитивање великих висина, која је 
назва на • Вероника •. Ексnеримента.~ на nушта
ља извршена су у Сахари. Ова ракета има ду
жину б т, а пречник 53 ст . Тежи једну тону, 
а може да носи корисни терет од 50 kg на 
висину од 60-1000 kт. 

Да би се отклонило штетно дејство от
пора ваздуха nриликом nуштаља ракета, из

врwени су у августу ове године ексnеримен

ти пуштања ракете са балоном. Балони сnе
цијалне израде уздизали су ракете до висине 
од око 15 km, па је тек тада ракета активи
рана nомоЬу специјалне кутије за паљење. 

Треба nодвуhи да рад са ракетама, као и 
qитава техника мерења, обзиром на услове nод 

' кој81 се мерем .,...е. 
Преко IIOJI08JIHY ayarrau •Је ,ae.w. 
је у 081111 IICIIIIТII81ЊD8 ~-J«~IIN!piiJ~~ 
стру•IЬП8 • uyiUUIIC8 .. puвu ~ 
и uСТ8Тута иs uше seмaw . 

У qu.y разних мереља p8&ere восе 
врста pas1111z инструмената бмо 1 IШIIIII'II80•i''; 
носу uн са стране трупа. ПoAIQII 
преносе се на Земљу путем pa.ua .... 
бмјају регiiСТровани по враhању IIOC8 nu~l! .' 
ми целе ракете пцобраиом на ЭемАу. 
мерења tcoja се не могу послати DJ"'81 раАа 
Таква мерења се током узАиsања фiММУЈУ 
убеле•авају на емулзијаwа осетљИ8D u .. 
чен.е, маrнетиу траку и ТСА. 

Како ракета nри свом увдкsању Dpo.llll8 
кроз ваэдушне слојеве у којима се npiiТIIC8& 
мења од нopмaJDtor (760 mm Hg) па до npнТIICU 
ОД МИЛНОКИТОГ дела МИЛИметра ЖИ81Ut0Г ету 

ба, на носу ракет.е и њеним странама су став
љане групе разних мерних инструмената за пр•· 
тисак. Подаци ових инструмената су служиn• 
као основни подаци за израчунавање притиска. 
rустнне, температуре и висинскоr ветра сло-. 
јева кроз које ракета пролази. 

1 

Сл. 4. Ку11а за .aaaC11p81bt са ра~;етом • ероби• 



С... S. MtPТIIH .Вајкниr • nptA nоАетац.е 

За npwrкcкe од 760 mm до 10 mm frg yno· 
требљаваии су мернн кнструменти на nрющи· 
ny меха-анероид.а чији с_у се ~окрети nрено
СНАМ ка nотециометар r<ОЈИ их је nретварао у 

раяно - nредаји им у ракете који је ситнали~а 
c"IIO ltОдатке меf'('ња на аутоматску регистра
цiОиу стзиицу на Земљи. При ,,абораториским 
контивањнма овн мерни инструменти су ло

казнаалн за брэнне ракете које су реда 1,5 km 
f секуми nритисак иижи за \0°/0 него wто 
~ нэиосио стl!арнн nрн'I'Исак. Уnоређива~а ко
ја су ершеиа nрема nод.щн-ма радносоиди no· 
аряила су лабораториске резултате. Beha от
С?уnања у .wерењу nритиска дешаваЈtа су се 
ЈСаА раЈСета досtиrие брзину звука. . 

За nритиске нмже од 50 mm било Је уnо
требљено кеколlti(О 11рстм инструмената. Тако 
је ~ npwrиcкe од 2 mm до 7.000 тоr дела mm 
жмsttкor стуба уnотребљен манометар· П иран и. 
Овај .маиомtтар личи на обичну ~нrналну си
јuицу са nлатинском и волфрамс1tом жицом 
'ICOjll се заrрееала струјом од 110 вопти. На 
ба"ойу сијалице с отворн да эаrревна жица 
може доhи у додмр са околнlfм ваздухом. 
Принцип рада. овоr .манометра се сасtоји у 
мерењу утмuа1а струЈаЊЭ ваздух• на хла~ење 
JC11Qt, ус~д 'lera долази до nада наnона на 
жци. Ощ nад наnона се емитовао на Земљу · 
n~o рцио-nредајюtка.· За још ниже притиске 
IOJH су U.OCNJIИ O.lt стотоr до стохи~дитог 
.ae.u ма.u84М'ра, одкосно за висине од 100-120 
k111 уЈIО'Ј'ре6љенн су Фклнnсовк урt~ајн. Оеи 

-~~~~ које су под 118• 
839духа кад nролазе 

nод дејс:.тво~ електро. 
u••~llf!lrнo" &1о;.,Ј.i ј~е:ктfюд.а, убрзаваЈу се lf до.. 

, _ чега им се по. 

южвва nута~е, так~ да rигур111tје 
о-лав• АО сударие ЈОН~заци]е. У след ове 

f._8118ације -еtвара се струЈа између електрода 
~ nојаВЈЬује се nад наnона nролорцноналан Јачи~ 
0 tеоји се преноси такође nреко радиоnредај. 
виЈtа. Код оЈЈИ)[ маиометара иэмеренн nритисак 
mrнације мора се редуковати на околни nр.нти. 
сак,пре~ rеорији Тејлора и Макола. 

Наведени ма)lометри могу имати изворе 
rрешака у нетачно yзetltм аеродннамич.ким 
факторима, осе1љивости на промену темnера. 
туре, како самоr маиометра,, тако и . oкo.ll.!ior 
вазду,Х11, као и у осетљивости на nромену са

. става ваздуха. 
Густина атмосфе,ре за в'исине до lU(i) km 

израчунава се из 'с.татичког иритис,r<а на кану. 
су ЈЮса ракете помоhу Рејлн.јеве формуле 
узнмајуЬи јоШ у обзир брзину ракете кеја re 
веЬ;t 9д бранtrе звука и nритисак околне ат
мосфере. Извори грешака овог метода леже 
у nодрхтавању ра~ете или њеном наr~;~њању. 

Изнад 110 km ваздух је веh 'толико редак, 
да с;е nређене nутање молекула ваздуха . моrу 
уnоређивати са величином ракете . . За ове ви
си!lе густин~ су израчунате на Gснову кине

тичке теорије гасюва узимајуhи у обзир укуп. 
ву nремену nритиска за време једног обрта
ја .ра'кете, на . манометру .на једној њеној стра

·НИ и брзине ра~ет-е нормалне на, отвор цеви 
манометра. Тако је на пример измерена досад 
иајмања густин'!. ваздуха са тачношhу од 20% 
у износу , од једно\ десетмилионитог дела rpa· 
ма по кубном метру ваздуха а на висини од 
219 km. 

За мереље темnературе која се не може 
добити директним nутем, nошто је брз ина ра· 
кете веЬа од брзине звука, тј. од брзине кре· 
тања молекула ваздуха, n~стојн ви·ше метода. 

Првим начююм т~мпература се одређива· 
J.la иеnосред8О из nодатака nри:rиска noмohy 
б~роr.tетарске формуЛе и једначине стања . Дру· 
ги. начин се састојао у одређн·вању брзине 
звука у онолном ваздуху на некој висини. Бр· 
зика звука се добијала из брзине ракете из· 
~ерене lЈадаром и Маховог броја брзине стру· 
ЈiiЊЗ ваздуха nоред ракете , која се одреlј ивала 
из односа f!ритнска на двама отстојањи ма од 
носа .Ракете и цри'l'нска на самом носу. Кад Је 
добизена брзина звука на извесној висини , он· 
да се темnература цзрачунава,ла врло лако 
цошто брзина звука завщ:и од темnера ту vе· 
. За висине еД 30-:-80 km покушан ј е ioW 
Један начин који се састGјао у томе да Ј е ра· 
кета нocиilla ексnлозивне гранате . Ове ек с n ло· 
эије су- фотографисане са сталних места н ~ 
Эе~љи, да би се могао тачно одр~дит и пол~: 
ЖаЈ nрецизно ЈГемnираних експлозиЈа у n рос т 
РУ· ·Заук је хватан у nрислушним · стан fнtамs 
међусобно удаљеним на 300 т а р· acnopel)e H ii ~ 

. така дуж страна nравоуrлог треугла. Из nода 

свих ових стан~ израчуиа\rе су температуре 
8 в~tсии(кн ветрови на висинама, на КОЈИМа су 

се АОгаt)але експлозије. 
Сви наведени начини дали су nриближио 

исте податке. Тачност одређивање темnературе 
()ВИМ мето.Јtама се креhе ;Ја разне слојеве у 
rраиицама од ± 15• С до ± 400 С. Псщаци за 
температуру добијени ракетом су показали да 
nостоји максимум темn"tратуре на 50 km виси
не и врло ниске температуре на око 80 km 
висине, а,ли су добијене темлературе ниже од 
оних раније добијених ипдиректним м~тодама 
мада се са њкма иnак добро nоклаnаЈу, исто 
као и нодацн добијени за nритисак. 

Још раније је било утврђено, посматра
љима трагова које су остављали м~теори, да 
.на висинама од 30- 1 ОО km постоЈе ветрови 
велике брзине. Ово су потврдила и наnред 
оnисана мерења ветра уэ мерење тt·мnературе. 
Мерењем ветра кој,н је дувао уз ракету и ко
јИ се мењао са nравцем кретања ракете наl)ен 
је на висини од Ј ОО km • ветар• браине 80±20 
мfсек а југоисточног nравца. 

Да би се измерио састав ваздуха на ве· 
пиким виси-нама, било је nослато ракетама не
колико евакуираних челичннх боца које су се 
аутоматски отварале на разним висинама. При
мерци ваздуха из ових боца су анализирани и 
у веhини случајева је утврђено да нема зtfа
чајних nромена у саставу ваздуха до висине 

од 80 km што указује, уз дру~а мереља, .t_ta 
оnшту измешаност гасова КОЈИ сачињаваЈу 

ваздух наше атмосфере до висине од 100 km. 
У nлану су и даља испнтнвања у овоме nравцу . 
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Сп. б. Расподела темnературе са В11сином IIЗRЗJI. 
ВаЈт Секда '1 марта 1947 

По:а.аnи .1.0бијеки мэ гра.Ан}екта nрктнсrа обелеа:еин су 
l·рстмhима, иэ ме.ре,.а чеоног nритиска ttркн·м тачкnм3, 

на мерења pa.AиocOfiAa~a троуr.пнм:~ 

Поред наведених мереља извршена су и 
исnитиваља у Сунчевом спектру за таласне 
дужине ниже од 2900 ангстрема, тј. за део 
сnектра који је због апслорције од стране 
атмосфере немогуhе испитивати са Земљине 
површине. Циљ ових исnитиваља био је уг лав-
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Сп. 7. Температура атмосфере изнад Вајт Сеида · 
Пуна ·~••• "iasмpa на саставу ••з.аух·а. tiЗKU "'воа .. ор•, 
а мспре•м.tана теорнска криеа nрелав caor к•се-о11w•1 • 

аsота. к~ моле:ЈС.уnаршз:r у а;Јмск.о rта..е 

ном да се утврди на којим висинама се вр
ши аnсорпција nојединих талас1:1их дужина, 
Ови подаци he бити од велике користи да се 
теоретски потnуно објасне nојаве у вtзи са 
јоносферским слојевима. Мереља су вршена 
сnектроrрафом смештеним у носу ракете, а 
било је тако nодешено да спектрограф ув~к 
буде окренут Сунцу, без обзира на ротацнЈу 
саме ракете. Тако су исnитане таласне дужи
не до 2000 анrстрема. Поред осталог, мерењем 
Зliачења у разним областима сnектра утврђено 
је да на висини од 1 ОО km кисеоник nре
лази у атомско стање. 

Непосредна мерења енергије Сунчева зра
чеља, у циљу утврl,ивања тачности вредности 
соларне константе, nоказала су да досадашњу 

вредност за соларну константу треба nовеhа
ти за 5°/0• 

Даље је установљено да се максимална 
концентрација озона tlалази на висини од око 
30 km и да највеlш део Сунчевог зрачеља би
ва апсорбован на висинама изнад 55 km. 

За испитиваље самих јоносферских слоје
ва ракета nружа зелике могуhности. Инстру
ментима које ракете носе могу се одредити 
концентрације наелектрисани х делиl1а, као и 
љихова nрирода , што је са Земље или отежа
но или немогуl1е. Концентрација јана је одре
lјнвана према величини фазноr заостајаља ра
диоталаса емитованих са ракете . О ваква ис
питивања су вршена за време рекордног лета 

двостеnене ракете коју су чиннле V- 2 која је 
на свом врху носила .Уек Кор~орал " која је 



Сваки човек с:е мора дивити nојавама које 
одигравају на небеској nозорници. Само 

··611taЗIIIP81~И духови остају индиферентни према 
дубоке ведре ноhи у којој трепере 

а Млечнн Пут баца своју нежну бели
светлост кроз hутљиа замрачен простор. 

Ко остао без узбуђеља кад угледа светао 
1'J)It неке звезде која брзо nада небом. 

Променљиви изгледи Месtца од вајкада 
служили као календар људима. Први зе-

су уочили везу између годишњих 
доба и nомерања Cyнtta кроз сазвежђа зоди
јачкоr појаса. Астрономија се дакле наметала 
110веку још у самом nраскозорју цивилизаu_ије. 

Хиљадама година - све до nочетка XIX 
столеhа - изучавање неба сводило се на ис
nитивање Сунчевог система. Додуше, биле су 
познате звезде и њихово груписање у сазве

Јrђа. Ап·н све је то служила само као непо
кретнн застор исnред кога се посматрало nо

керање Сунца, Месеца и великих планета. 
Главне теме астрономије, до почетка прошлог 
tека, биле су расnоред поменутих небеских 
те~а и њкхова улога у односу на Земљу (нај
nре Птолемејев систем, затим Коперников си
стем 1543), закони кретања ових тела (Ј. Ке
мер, 1600-1620) и најзад узрок тих кретања 
(Њути са својим законом опште гравитације 
1687). Пред саму француску револуцију астро-· 
ком Лаграиж духовито је рекао: "Каква cpeha 
88 Њутна што је имао да открије само један 
систем света•. Доиста, у то доба студија Сунче
воr система значила је студију система васионе. 

Истина, веh током XVIII столеhа неколико 
nретеча, нарочито филозоф Кант, наговешта
IIIЈЈи су да су Млечни Пут и маглине можда 
најглавнији чланови васионе. Али се тада још 
нмје знала даљина ниједне звезде, тако да 
су све ондашње космологије остале чи~то 
сnекулативне. 

Тек је Вилиам Хершел (1780-1820) увео 
и звезде у оквир ~онкре;них студија. Он је 
установио да постоЈе дВОЈке звезде, чија се 
кретања nокоравају Њутиовом закону. Он је 
тако исто открио nомерање Сунца у правцу 
једне тачке која се зове afi~кc - бли.зу звезде 
Ьеrе у сазвежђу Лире. НаЈзад, он Је својим 
соидирањвма nростора установио да Млечни 

Пр вије само један појас звезда, него да је 

кu је веЬ савладана техника ов111 
мереља н lfaдa су решеии многи ~роблеми }' 
вези са њима, можемо очекивати ЈОШ интев. 
зивнији развој исnитивања високих слојева 
внструментиаа које носе ракете и за виснне 
преко 500 km, што he нам пружити важне 11 
занимљиве пода"rке из ових неnознатих пре. 
дела наше атмосфера. 

Душан Вук.мировиtr 

) 

та- једно дубок~ нагом~лавање звезда - Га. 
паксија - у коЈе спадаЈу Сунце и све звезде 
које се виде голим оком. 

Прве три даљине звезда измерене су око 

1840 го-дине. Оне су показале да је с.ветлости 
потребно неколико година да стигне од једне 
до друге нај()лиже сусетке, бар у области 
Галаксије. На основу овога nоказала се као 
врло погодна јединица за мерење отстојања у 
стеларној астрономИји тзв. свеillлосна година. 
То је пут који ~ве.тлост nревали у време· 
ну од једне године креhуhи се брзином од 
округло 300000 километара. у секунди. Тако 
је израчунато да светлост коЈа nолази са Сунца 
стиже за 5 часова до Плутона, најдаље од 
свих познатих планета у Сунчевом систему. 
Међутим, да би стигла од нама нај ближе звезде 
(а Центаури) до нас светлост nутује нешто 
преко 4 године. Beh из ова два податка јасно 
се уочавају два екстрема: аутономија Сунчевоr 
система и изванредна пустош изме!ју nојединих 
светлих материја у бесконачности простора . 

Данас се отишло још много даље. Могуhе 
је из~ерити растојања од неколико стотина 
милиона светлосних година. Ре·корд је постиr· 
иут последње 2 године са џиновским телеско
пом од 5 ме,тара у п речник у на опсерваторији 
Маунт Паломар (САД) којим се могу сагледати 
небеска тела ,која су милијарду светлосних 
година удаљена од нас. 

Сретства којима је нова астрономија по
стигла ове заиста величанствене наnретке нису 
многобројна. Поменуhемо само три најважнија. 
На прво. место долази, од пре 60 година, фо: 
Шоrрафија. Снимањем разних предела неба до· 
бијају се трајни документи, нарочито за оне 
врсте зрачења Ј<Оје су иначе неприступачне 
посматрању оком кроз дурбин - ултраљуби· 

.части и инфрацрвени зраци, за које је мрежиuа 
нашег ока иеосетљива. На друго место долаз и 
clleкlllpaлнa анализа свет лости, која нам ом о· 
гуhава физичко и хемиско испитивање мате· 
рије која одашиље зраке или кроз коју су 
ови зраци nрошли на путу до нас. Исто та ко 
је напретку помогла фomo.мempuja тј . мерење 
!<оличине светлости или ~nоређивање разних 
Јачина светлости. 

Савремена астрономија је у стању да се 
}Ј.убље упусти у студију звезда или маглина, 

тако да њихов хемиски састав, њихове темпе- . 
ратуре и nритисци који вЛадају у . њиховим 
уиутрашњостима, као и _извори њихових енер
гија, нису више catt.apиJe него теме истражи

вања чија сигурност задивљава. Резултати до
бивени рачунима и проверена nретс.казивања 

служе као докази теориских концепциЈа. Давно 
пре- него је ступила у дејство атомска бомба 
астроиоми су знали да су звезда атомске пећи 
са водоником које функционишу од пре не· 
колико милијарди година. 

Галаксија је, као што рекосмо, нагомила
вање звезда чији је број огроман. Маса Га
лаксије је 200 милиарди пута веhз од масе 
Сунца. То наравно не значи да има 200 ми.'lи
јарди галактичких звезда, јер између звезда 
нала 1е се такође велике гомиле гаса и nрашине, 
сјајних и тамних маглина .чија је маса велика 
иако је врло тешко проценити колика је. 
Ова иr~illepcmeлapнa .магла не дозвоља13а нам 

да саг леда мо до крајњих дубина Галаксије, 
тако да бројне процене звезда немају апсо
лутну вредност. 

Наше Сунце, обичан члан Галаксије, налази 
се ближе периферији, гравитирајуhи два пута 
више ка овој него ли ка средишту Галаксије. 
Ово средиште се налази у правцу сазвежђа 
Стрелца, удаљено од нас 25000· светлосних 
година. Као што видите добра лекција скром
ности. Сви ови неnобитни резултати добивени 
су у току декаде 1920-1930 године. У истом 
овом раздобљу астрономија је учинила још 
узбу дљивија откриhа у оним правцима про
стора у којима нам не смета космичка магла 
тј. у простору изван Млечнога Пута. 

Beh чита во једно столеhе нека чу дно вата 
небеска тела, најчешhе спиралног облика, била 
су велика загонетка за науку и њихове дво

губе особине биле су повод разних nолеми
сања. Стално се постављаЛD питање да ли су 
'ГО ,гасни облаци загонетне структуре у уну
трашњости Галаксије, као веh поменуте амор
фне магле, или су то густо збијена звездана 
јата, острва материје, слична нашој Галаксији, 
која далеко од ове лебде у дубинама празног 
простора. 

Ова друга претпоставка показала се најзад 
као тачна. Фотографски снимци показали су 
да се спиралне маглине састоје од звезда и 
омогуhили су да им се измери даљина и ве
личина. 

У васиони, до граница докле је можемо 
сагледати, тј. до 1 милијарде светлосних го
дина, изгледа да су прилично равномерно ра

споређене Галаксије сличне овој нашој . Број 
Галаксија, приступачних највеhим телескопима, 
износи 1 милйјарду, а на основу њиховог ра
сnореда у васиони не може се реhи да се 
приближујемо рубу или средишту једног евен-

туалног система- галаксија. На основу оваiСН 
nретставе о васиони, у право~ сми~лу peqllt 
стручњаци за космологију в~РУЈУ да Је помоЬу 
једне разумне екстраполациЈе мoryhe доhи АО 
сазнања о целини васионе. Светлост, иако наЈ
суптилнији, није једини агенс наших опажања. 
Зна ·се, од Леверијеовоr откриЬа Не~туна 
чисто рачунским путем, да и осmроно.мща не
видљивих ствари, која се ос:нива на особено· 
стима гравитације, потпуно дозвољава извесне 
смеле потезе у испитивањима. Доиста, стручка 
литература последњих година обИлује поку
шајима, више или мање добро докумен"!'ованим, 
да се васиони да адекватна слика, ТЈ . . сли~а 
чије би контуре одговарале феном.енима коЈе 
н.алазимо у оном њеном кутку коЈ~ можемо 
посматрати. А ови феномени изненађуЈу: изr.l'lеда 
да се све галаксије удаљују несхватљиво ве· 
ликим брзинама једне од других, тако да се 

говори о експанзији васионе. 

Ајнштајнова космолошка схватања; која~ 
се оснивају на појму .простор-време• из ње· 
гове теорије опште релативности имају велику 
вредност. Локална вредност релативности . и 
успеси њеног предвиђања су ван дискусиЈе. 
Данас ниједна теорија, која би служила као 
база индуктивним резоновањима не пружа ТО· 

лико гаранције колико Ајнштајнова теорија. 

Образо вани људи су дужни обавештавати 
се о овом чудноватом току идеја, које нам 
ус.ред тешкоhе и узбурканости данашњице 
мењају концепције о васиони. Ова револуција, 
као и она коју су nодигли Коперник и Њутн, 
одлучиhе раније или доцније, о развитку чо· 
вечјег разума односно кориговаhе његова ~хва
тања. Можемо од ње очекивати велике користи 
у погледу материјалне цивилизације. Космо
логије ХХ столеhа приnремају економију тре
hег миленијума наше ере. 

Најсигурнији и најпријатнији начин за сва
кога, ко жели да бу де у току целог овог 

/ . 
грандиозног тока мисли, Јесте да се учлани 

у Астрономско друштво. Насупрот ономе што 
се обично мисли, ово Друштво није само удру
жење стручњака астронома. Не, у њему већину 
чине нестручњаци које побуђује једино инте
ресовање за лепоте којих је у изобиљу на 
небу. Сваки човек и сваки колектив треба да 
постану чланови Астрономског друштва, па ће 
било преко овог часоnиса, било на седницама 
или посматрачким састанцима Друштва, бити 
о свему обавештавани на потпуно приступачан 
начин и то правилно и солидно. 

Старост и судбина небеских тела, састав 
и развој васионе, особине простора, материје 
и времена, порекло живота у васиони и још 

многи други проблеми показаhе свакоме члану 
колико Је наука коракнула унапред и како су 

чврсти темељи савремене астрономије. 

Р. Coиderc 

L' Astronomie, фебруар \952. 



·',.1\illllimiP. ona ne Ьi О tom sluaju раЈа oatr~g 
pod pretpostavkom ~а n~~a trenJa 
Ьi prl toj brzini: blle . IZJedna~ene 

centi'ifugalna sila koJe deiUJU na ra~etu;
Ьi zbog toga prakti~no Ьila ~ez tefl!l~ : 

fi~i1::;it. Ьeskona~no ddgo, uvek na JS~oj VISIП 
kao njen pratilac - satellt. . 

'"•riv .. яiP· rakete u putaoju . ~rufenJa ok~ · 
osnovu za praktJ~no ostva~J

veEitaCktn zemljinih ~ateli~ -: osmatra~kl~ 
... · ·--···· visoko iznad ZemlJe kpJe bl mogle . slu 

otskocrte daske za letove u vasюnu, 
maEac:Jnl za pripremu ovakvih letova, as.tro-

~n<>mllke opservatorije itd. . · 
Naravno, ovi sateliti ~oraJi ~i da se odba
na visine iznad gu~t1h slojeva ~tmosfer~ 
Ьi mogli ko~eci da deluju na satelit. Sat~.l1t 

tada Ьеz ikakvog novog utro~ka energiJe, 
'da kru!i oko Zemlje. Prit~m ne t~eba 

jedan od proЬiema satellta - PQJavu 
< nE~ma1nja tetine, ito Ьi moglo da uti~e na ~~ve
kov organizam. Medjutim, ova poja_va dala ?' s~ 
otklonifi oЬrtanjem satelita oko _svo~e osov~!le 1 
stvaranjem centrifugalne sile koJa Ь1 ~amenJtvala 
avojim uticajem na ~ovekov orgaшzam zem-
Jjinu te!u. . 

Takodte Ьi, pri pol~tanju rake_ta-satellta· _sa 
Zemlje i ПJihovom ubaclvanJU u te!Jenu ~!-ltanJU, 
trebalo voditi ra~una о komponentJ zemiJшe Ь!· 
zine obrtanja oko osovine, ~to analogno deluje 
u ukupnom Ьilansu brzina а, _zajedno sa kot;nPO: 
nentom brzjne krutenja ZemiJe oko Sunca, 1 pr1 
otiskivanju svemjrskih brodova jz Sun~evog si-
stema dalje u vasjonu. ~ 

Ve~ta~kj sateJitj mogli Ьi poslutitj takodje 
kao vojne osmatracke stanjce, stanice za ispjtj
vanje meteorolc;>~ke sit~a~jj~ ~ svet~ ј m~sta. ~da
kle Ьi se mog\1 upravljat1 d1pgovaш proJektJII na 
neprijatelja u ratu. 

Kako Ьi se sa raketom · mogle postizati ze
ljene velike Ьrzine? 
. Poznato је da brzjna rakete zavisj od br

zine istjcanja ufareпih gasov!! mlaza rake~nog 
motora ј logarjtrna odnosa masa Ш kolicinika 
po~tne i krajnje mase ~itave rakete. 

Savrem'ena raketa sa najpovoljпijim gorivima 
postjzu prakticnu brzjnu isticanja mJaza od ~.5 
km/sek а u buducпosti ocekuje se od hemjskih 
tefnih goriva brzina mlaza od 4,5 kmfsek. 

Da Ьi јеdпа raketa dostjg\a recimo 'trostruk'u 
brainu od brzjпe isticanja mlaza, trebalo Ьi da 
ima odnos masa jednak 20, odnosпo da . 95% 
njene pocetne tetjne bude gorivo. Ovo direktno 
namece ideju vj~estepene rakete koja Ьi jedan za 
drugim odbacivala svoje stepene, poprestanku rada 
njibovih motora ј posle utro~ka gorjva u · njima. 

Medjuplanetarni let 

Odvajanjem od uticaja zemljine teze nije 
sve re~eno. Vasjonskj brod песе nastavjti kre
tanje samo pod dejstvom јпеrсјје. Na njega се 
utjcati Suncevo grjlvitacioпo polje. Ako zelimo 
da stignemo do Marsa, 'irebace n_am, t_ako da se 
izrazimo, "da se рорпеmо" prot1v de]stva Sun
~eve privlacnostj · а za odlazak na Veneru "da 
padnemo" bble ka Suncu. 

Da Ыsmo se "popeli" prema Marsu ро naj
ekonomjcnijoj elipsastoj prelaznoj putanji, pod 
dejstvom Suncevog gravitacionog polj~, potre~no 
Ьi Ыlо povecatj brzjпu rakete za ':?Y~h ne_ko\Jko 
kilometara u sekundi, odnosno smaщttl Је dejslvom 
neke sile usmerene •U suprotnom smis\u od sl!lera 
obllaska oko Sunca - ukoliko Ьismo zelel1 d~ 
"padnemo" prema Veпeri. То b_i z~ ht~val _o nov1 
utrosak ene5gije. Takodje Ьi, _ рп t_ang~anJU ~ar
sove putanje, trebalo povetat1 brzшu, da . Ь~ se 
on "prestjgao", sto bi isto . tako Ьiо sluca Ј 1 s~ 
Venerom, ра Ьi taj maиevar zahtevao ponovnt 
utrosak izvesиe ehergjje. 

~. Ovde ne uzjmamo u obzir jos ј uticaj priv
la~иosti drugih planeta, eпergiju potrebnu za pr~
lazak iz ravnj putanje jedne u ravan put~~Je 
druge planete, niti · energiju potrebnu za razJICI!a 
manervisanja i korekcije putaпje. 

Smatra se da Ы se sletanje па planete n;oglo 
vr~Щ planiranjem kroz njihovu atmosfe:u, sto ~1 

trazi\o detaljna prethodna proucavanja 1 ~ero 
0

. 

namjcke proracune · za to potrebnih nosec1h Р · 
vr~ina. , . 

- Evo kako Ьi izgledao Ьilans brzina" jednog 
" · - · ( ema leta na Mars u najpovoljпijem s\ucaJU pr 

C\arke-1:1): ' kmtsek 
Z 11,2 а os1obodfeп'j'e od Zem1jiпe teze 

2 
g 

za. prelaz па eliptlcпu putanju za Mars .. 2:1 
za prelaz Па kruzeпje ро marsovoj pнtan]l 
za kосепје pri sletan]u па Mars, ukoliko se п е 5,о 

Ы prtmenjiva1o plaпiraпje s krilima 0,5 
za manevrisanje з,о 
za gra.vltaclone guЬitke 1 guЬltke od otpora --

25,3 
_... Svega: 

lsto toliko zahtevao Ьi povratak rake~ па 
zemlju ukoliko ona ne Ы planirala kroz Zem
ljinu atmosferu pomocu svojih krila. 

Nagla~ava .se pon~vo .. d~ ovo ~~~~ s~mo z~ 
kretanje ро nЗJekonomtCШJOJ putanJt koJom Ь1 · 
se moglo jfi samo prj izv.esni.m povoljnim m~
djusoЬnim p.oloZajima Zemlje i р1ап.е1е .па koju 
se ~alje raketa. 

.. 

То Ьi recimo Ы\о .za Ma~s ро (Burgess-u): 

147 кн 

--- ~PEI!IНU. ~- --
/ SUNCE ----
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-2б ,439. 1(m/S 

Shema prelazпih putanja) za rakete sa Zeml]e па пa]Ьllze 
. plaпete_Mars i Veпeru 

Za putanju 1 (sletaпje па Mars kada se ovaj 
пalazi u perjhelu) - polazak sa Zemlje 26-11-1965, 
1980 i 1995 godiпe i stjzaпje па Mars 237 dапа 
docnije. 

Za / putaпju 11 (sletaпje па Mars kojj se пa
lazi ufafelu) - polazak sa Zemlje 26-29-111-1958, 
1973 i 1988 godine, sletaпje па Mars 17-VI na
redne godiпe. 

Let па Veneru zahtevao Ьi, prj пajekonomic
пijim uslovima, Ьilaпs brzina 2Х31 kmjsek (s 
povratkom па Zemlju i bez , plaпiraпja na Veпeru 
i Zemlju) ј trajao Ьi u jednom pravcu 146 dапа. 

Put па Jupiter trajao Ьi pod jstim uslovim_a 
2 godine ј 9 meseci, а za dalje Sunceve prall
oce i do 45 godjпa. 

Naravпo, vreme \eta moglo Ьi se skratjti 
utroskom vecih kolicipa eпergjje, пе ostavljajuCi 
raketu da se krece samo pod dejstvom Suпcevog 
gravitacionog polja, bez rada motora duz пajveceg 
dela putaпje. 

Za potpuпo oslobodjeпje od Suпceve gravjta. 
сјје Ьilo Ы, kod poletaпja sa Zemlje, potrebпQ 
jos posebпih oko 24 kmfsek u Ьilaпsu brzjпa, 

. osim vec potrebnih brziпa za oslobadj;шje od · 
zemljine teze za пad'oknadjjvanje gravjtacionih 
gubltaka, guЬitaka otpora i dr. 
. Sa ct'aпasnjom raspolozjvom tehnikom zasad 
1zgledaju ostvarljivj samo Jetovi па Mesec, Mars, 

· Veneru i пatrag, Pitanje је primeпa nuklearne 

energjje - pri ~emu nam је ipak р~еьаn. 
Пuid koji се biti u mlazu jzbacivan 1 dav~~ 
irebnu reakcjonu silu, odnosno u buducnosti 
mofda m_oguce pre\varanj~. n!lklearne. enc~g~~ 
direktno u e\ektrj~nu energiJU 1 stvara!!Je 
jona koji Ьi se kretali. brzjnama od stotinama 
metara u sekundj i vecjm, 

Prora~uпato је, па prjme~,. da se sa ~ 
atщnskog gorjva mo!e odbac1t1 па Mestc: а 
titi natrag raketa te~ka 1.000 tona. . 

Ali, vratjmo se па pjtanje jos danll$ 
cih letova. 

Pr9jekt fon Brauna 
Ovaj konstruktor pozп~te ~et~e bombe 

kojj sada radi u SAD obJ&VlO Је 
jedпu ekspedjciju па Mars, tz~. ..Niar:sprojC!~kt'4 

. па 11 Medjunarodnom astronaut1ckom kongresli 
u Loпdonu 1951 godiпe. 

Ро пjemu, tro~kovi komЬinov_an~ ekspedici,k\ 
flote vasjonskjh brodova sa 70 l]ud1, obuhvata-. 
jucj пaravno ј tro~kove izgradnje ovi~. brodova, 
opremanje, izgradnju ve~tackog ~emiJ~nog . ~ate: 
lita ј utrosak 5,356.000 tопа gor1va, Jznos1l1 Ьi 
oko 4 .milijarde dolara. 

Goriva bl, prema tome, ~ilo utro.~~no sam~ 
10 puta vise пеgо u vazdusnoJ ope~aCIJI na~va.noJ 

Berlinskj vazdu~пi most" u kojOJ su 8VlOПIID8 
doturaпi hraпa i gorivo otsecenim stanovпicima 
Zapadпog B.erlilia. Gorivo Ы Ь~Јо hj~raziп hjd!at 
ј azotna kiselina. Za sam vasюпsk1 let utro~1lo 
Ы se, medjutim, samo 36.600 tопа ~riva. 9sta~o 
Ы otislo za pripremпe letove za JzgradJivanJe 
vestackog zemljinog satelita, izbaci~a?.je de\ov_a 
i opreme sa posadom preko ekspedJCIJe u vast
sioпu do putaпje sateJjta ј s\etanje С)апоvа ekSJ:!e· 
dicije, ро zavr~eпom poduhvatu, пatrag па Zemlju. 

Prfpremna faza, ро izgradjiva~ju 46_ troste
peпjh raketa od ро 6.400 tопа, traJala Ь1 8 me
seci. Za to vreme Ы se obavjJo ukupпo 950 letova, 
u kojima Ы se odbacili delovi svemjrskih raketa 
i raketa za sletaпje. па Mars, delovi ".opreme, 
claпovi ekspedjcije i gorivo u putaпju па visiпi 
od 1720 km od Zemlje. Na toj visinj dostizal~ 
Ьi ove prjpremпe rakete, vjsoke 80 metara, p~
trebnu brzinu kruzeпja oko Zemlje od oko рп
Ь\izпо 23.000 kmji'.as (јеdап ol:iilazak oko Zemlje 
za 2 ca'sa) i jskrcava\e tovar u rrazпiпu, posto 
Ы ovaj mogao da ostiшe da lebdi u prostoru 
zbog јzјеdпјасепја ceпtrjfugalпe sile ~ prjv\acne 
sile Zemljine teze. · 

Celokupпa moпtaza brodova i пjihovo opre
maпje izvrsi\j Ы se u toj prazпjпi ,visoko паd 
Zemljom. Iskrcavsj tovar, rakete Ы se, uz pomoc 
krj\a, vratile plaпiraпjem пatrag па Zemlju. Pri
tom Ы jm se vrhovj krila zagrevali do 7ооос. 

Kada Ы, па taj nасјп, Ьilo sklopljeпo 10 
svemirskih raketa od ро 3.720 tопа, u пjih Ы 
se ukrcalo 70 \judj ј tri 200-toпske rakete sa kri
Iima, za sletanje n.a sam Mars. 

Svemirske rakete пе Ы uopste sletale па Mars, 
vec Ьi se ubaci\e u putaпju kruzenja oko njega. 
50 ljudj Ьi, posle osmatraпja Marsa , uslo u 3 
krilata broda od 200 ' tопа i jskrcalo se па Marsu 



Ovako Ь1 otprlllke Jzgledao jedan ve§ta~ki Zemljln satellt 
kru!etl u prostoru vlsoko lznad Zemlje, 

Brodovj za jskrcavanje bl\i Ы. ostavljenj sa 
ј~ 3 .svemjrska broda da kruze oko Marsa, а 
aedam brodova Ы se vralilo do putanje polazne 
stanice - zemljinog satelita. Sa njega Ы se, 
postepeno, vra~a\i na Zeшlju ucesnicj prvog leta 
na Mars planirajuCi па lokalnim raketama koje 
su ve~ ucestvovale u prjpremj ovog leta. Sve
mirskj brodovj osta\i ы da kruze ol<o z.emlje 
spremnj za naredna putov.anja, sto Ы umnogome 

·otaksalo dalje letenje па druge planete. Сео po
'dubvat trajao bl, sa boravkom па Marsu i svjm 
osmalranjima, ukupno 2 godjne ј 239 dana. 

Sve ovo jzgleda vrlo primamljivo, ali nece 
lel tako glatko, kako se u prvj mah cini, jer је 
ve1ano sa mnogobrojnim prakblnjm pro~lemjrna 
na koje Ы trebalo desetine godina da btidu sa
vtadani i placeni prvim zrtvama u pripremnim 
'-zama jspitivanja i probnih letova. 

Obuhvativsi sve ove proЬleme, ukorenjuje 
ее· О nama cyrsto uverenje da је ovakav podu
hvat mogu~e ostvariti samo ujedinjenim naporima 
ti~vog covecanstva, jednodusnijeg, sloinijeg i 
sretnjjeg, covecanstva iz kojeg ы bl\i jskorenjeni 
ratovi i eksploatacjja bllo pojedjnaca Ш klasa i1i 
IWoda i1i citavih rasa. 

.PrcJ.ЬielrDI teta 
Pre svega, ne treba u!>pste. go-.:oriti о pi

.. d li covek moze da tzdrzt v.ellke brzine. 
tаПЈ~1 ~ ·е samo u ogranicenju u~rzanja koja na 
~~~е~ d~lцju. u pogledu brzine ~ostojal~ Ьi kao 

·cenje' jedino brzina svetlost1, ukol1ko ona 
oцrstaanlpretstavlJ·a granicnu brzinu koju ne шоzе 
Z81 • l 
dostignuti nijedno Је о. 
· Kudikamo kriticniju . п.epoznatu za nas pret-
stavljaju fizioloski proЬiem!, npr .. РТ?Ьlе~ tako
zvanag .ьestezinsk~g stanJ~" koJe Ь1 traJalo me: 
Ћecima i godinama t za koJe se n~ zna kak~e Ь1 
poremecaj~ izazvalo u J1&5em or~aшzmu, .ob~l.rom 
da se па zemlji ovakvo slaПJe moze tsptlivati 
duze vremena samo u sl?bo~nom pad.u. . 

- - Postoji i pro~lem. dis~nJa. u rak~t1,. tj. s~va
ranje dovoljne zallhe ~1seoшka 1 uklanJanJa ugljen-
dioksida. . ·ь 1 .k . d . 
. Specijalno pitanje Је. ps1 о os е ршо е: Ull· 

caj •zivota. tokom mese~~ u ~esnom zatvoreno~ 
prostoru. Za ' predupredjlvanJe ovo~a morala ~~ . 
se vrsiti prethodna trenaza posade dugt.m boravkom 
u maketama kabiпe raketn~g !:>roda. 

Pitanj·e dejstva .. kos~1ck1h ~rakova mora!o 
Ы se resiti okioplJIVanJem. kаЬше s posadom. 
Izolovanje od gama zrakova tz eveпtualnog atom
skog motora rakete obavlj~1o Ьi se i~i debe!im 
olovnim plocama· - ~~о Ь1 pr.els~avljalo .~amo 
dopunski mrtvi teret, 1]1 J.>Ostav!Ja.n1em spec!Jalne 
zaprege u kojoj Ы atomsk1 motor ~~~ se~e vukao 
samu raketu zicom dugackom v1se ktlometara. 

Temperatura u ra,keti bila Ьi оре! samo pi· 
tanje spo!Jne obrade i bojenja . omota~a ra~e.te. 
Zgodniin podesavanjem saho~vs~th роЈ~~ razltCt!o 
oЬojenih i cirkulacijom· fluida tseo? nph, mogla 
mogla Ы se temperatura u unutrasnJoS!I rakete ро 
zelji regulisati. · 
- Sutlar sa meteorima ne bi pretstavljao, su· 

d'eCi ро statistici njihovih veliCina, nikakv:u ора· 
snost, osim u iznimnim s\ucajevima. Prt ~ome 

. trebalo Ьi izbegavatj putaпje meteorskih ro)~v~. 
Qsim toga, s jedne strane, oklop od kosll!t~kth 
zrakova za mщје meteore, radarski uredJЗJ za 
opominjanje od sudara i njegovo aulomats~~ 
izЬegavanje, narecito veCim -meteorima, ukloшlt 
Ьi potpuвo i ovu opasnbst. . . 

Prob\em zivota na drugiщ planetama zav tsю 
Ьi konacno od gnjuracke opreme i njene ~dob· 
nosti' kao ј od hermeticki zatvorenih ab]ekat~ 
za stano~nje. Posebnu opasnost pretslav.ljali bt 
za vasioiiske putnike mozda mikroorgaшzmt на 
koje nase telo ne Ы bl)o otporno. 

Put prema dr-u'gim zvezdanim sistemima 

. . Nepresiano nam se namece jos uvek пеrе· 
seno pitanje zivota na drugim nebeskim te]Jma,. 
njihovih civilizacija ј susreta sa njima. f!koltkO 
пе postoje inteligeн!na Ыса sliCna ljudtm~ , на 
drugim planetama Suncevog sistema, gde cemo 
ih naci? · . 

~e~misleнo је tvrditi ·da su jedino na ZemlJ~ 
posi~Ja·ll,. medju milijardama i milijarda~a . z v1~. zdaш~ ·sts.tema, uslovi za razvoj zivo_ta 1 mte i 
~entшh Ь1са. Drugo је pitaпje da lt cemo m 
tkada mo6 da stignemo na takva nebeska teJa. 
r 

'Najbliza zvezda, ћlfa Centauri, udaljena је 
4,3 svetlosne godine od nas. Medjutim, zvezde 
sa planetnim sistemom su јо~ m~ogo dalje: Volf 
359 na 8 svetl. godina, 61 Labuda na 10,7 svetl. 
godina, 70 Ofiju~a па 12 svetlosnih godina. 

Pretpostavimo da se krecemo i brzinom nesto 
manjom od brzine svetlosti, opet се nam trebati 
desetine godina za putovanje do.njih. Ne znamo 
pritom da li се zaista doci do izraza .Lanzeve
nov paradoks putnika", tj. da се vreme sporije 
protiCati za vasionskog putnika pri ovolikoj br
zini, nego za posmatraca sa Zemlje. То Ьi pru
zilo · nove nade za ostvarenjeJeta dalje u svemir. 

Na taj nacin Ьi se, moida, putnik koji Ы na 
primer Iereo do. zvezde Prokiona brzinom samo 
ia 1% manjom od brzine svetlosti, vratio na Zem- . 
lju. posle 21 godiпe protekle za Zemljine sta
novnike · а za njega bi proslo samo 3 godine. 

Zakljucak 

Rasmotrili smo, u opstim cr.tama, proЬleme 
raketnog pogona- u medjup\::шetarnom Ietenju, sa 
gledista nama poznatih izvora energije, odnosno 
nacina njihovog koriscenja. Ne Ьi bllo dijalek- " 
ticki tvrditi da su to jedina moguca resenja i da 

'1 

Светлост, као nосебна форма електро-маг
нетске енерг~је, има масу, па је зато nодло
жна утицају гравитације. Другим речима, при 

nролазу кроз јако гравитационо nоље светло

сни зрак мора да трпи скретаље nрема гра

витационом средишту, и утолико веhе, што 

му је nутаља олижа средишту ·nоља. 

Према теорији релативности скретаље 
светлосног зрака при љегову пролазу крај 

Сунца · треба да износи 1,74 лучних секунада, 
док класична, љутновска теорија предвиђа 

.нешто маље од nоловине те вредности (о".83). 

У циљу nровераваља исnравности једне 
или друге теорије користе се потпуна Сунче
ва помрачеља, јер се само тада могу nосма

трати и снима:ги звезде у љеговој неnосред

ној бли;1ини. Уnоређељем релативних положаја 
одабраних звезда, добивених у томе тренутку, 
са положаји~а тих истих звезда, изведеним 

Ali to vec prelazi u oЬlast suvise slctbOIOПOI! 
mastanja koje zasad nema realne osnove. Ali 
nauka ne prqlazi, u svojim vrhunskim 
u oЬlast nekada neverovatnog? 

Najveca tragedija danasnje generacije jeate 
da . moZda nece doziveti ni prve letбve, letove 
raketa bes posade na Mesec, ukoliko dodje 11 

medjuvremenu do novog svetskog sukoba, aka
moli do drugih . planeta Suncevog sistema. · 

. u svakom s\ucaju, doprinos nasih generacfja 
u stvaranju osnovnih mogucnosti za medjupla
netarno letenje jeste i Ысе odlucujuci. 

Ing. Vladislav Matovlr 

из посматраља пре него што је· Сунце 

досnело у област неба где he се догодити 

помрачење, може се установити износ евенту

алног скретаља .. 

За nоследљих тридесетак година (почев 
од 1919) током свих nогодних nотnуних Сун
чевих nомрачења вршена су врло брижљива 

исnитиваља и одређиваља овог Ајнштајновог 

ефекта, а резултати су се углавном слагали 
са теориском вредношhу. 

И помрачеље од 25 фебруара 1952 иско
ришhено је делом у исту сврху. О. van 
Biesbroeck, астроном Јерксове (Yerkes) оnсер
ваторије (САД), нашао је на основи својих 
nосматраља скретање од 1 ". 70, . са средљом 

грешком од ±0".10,- вредност која се веома 
добро слаже са nредвиђеном вредношhу. 

М. В . ПроШић 



Ovako Ь1 otprlllke tzgledao jedan ve§tatki Zemljin satelit 
kruie~l u prostoru vtsoko lznad Zemlje. 

Brodovi za iskrcavaпje Ьili Ьi ostavljeпi sa 
јо~ З svemirska broda da kruze oko Marsa, а 
sedam brodova Ьi se vralilo do putaпje polazпe 
staпice - zemljiпog satelita. Sa пјеgа Ьi se, 
postepen.o, vrata\i па Zemlju ucesпici prvog leta 
na Mars plaпirajuCi па Jokalпim raketama koje 
su vec ucestvovale u pripremi ovog Ieta. Sve
mirski brodovi osta\i Ьi da kruze ol<o Zem\je 
spremпi za паrеdпа putovaпja, sto Ьi umпogome 
olaksalo dalje Јеtепје па druge plaпete. Сео po
duhvat trajao Ьi, sa boravkom па Marsu i svim 
osmatraпjima, ukupпo 2 godiпe i 239 dапа. 

Sve ovo izgleda vr\o primamljivo, ali песе 
lei tako glatko, kako se u prvi mah cini, jer је 
vezaпo sa mпogobrojnim prakticпim proЬ\emima 
na koje Ьi trebalo desetiпe godiпa da budu sa
vladani i placeni prvim zrtvama u pripremnim 
fazama ispitivaпja i probпih Jetova. 

Obuhvativsi sve ove proЬ\eme, ukorenjuje 
se· u лаmа cvrsto uvereпje da је ovakav podu
hvat moguce ostvariti samo ujedinjeпim naporima 
citavog covecaпstva, jednodusnijeg, sloznijeg i 
srecnijeg, covecaпstva iz kojeg Ьi Ьi\i iskorenjeni 
ratovi i eksploatacija Ьilo pojedinaca ili klasa i1i 
naroda i1i citavih rasa. 

ProЫemi leta kroz vasionu 
Pre s\fega, ne treba u?pste. gov:oriti о pi

tan·u da li covek moze ~а t~drzt v.elt~e br~iпe. 
PrJьtem је samo u ograшcen1u ubrza~Ja kop па 
toveka deluju. U pogledu brzшe ~ostojal~ bt kao 
ogranicenje' jedino brz_iпa svet~ostt, ~koltko опа 
zaista pretstavlja graшcпu brzшu koJu ne щоzе 
dostignuti nijedno Jelo. 

Kudikamo kriticпiju . п_epoznatu za nas pret-
stavljaju fizioloski proЬiem_t, прr .. рr?Ьlе!П tako
zvanog • ьesteziпsk~g staПJ~" koJe bt traJalo me: 
secima i godiпama 1 za koje se n~ zna kak~e Ьt 
poremecaje izazvalo u .nasem or11;aшzmu, _ob~1_rom 
da se па zemlji ovakvo stanJe moze tsp11tvati 
duze vremeпa samo u sl?bo~nom pad_u. . 

Postojj r pro~lem. dts~пJa. u rak~tt,. !Ј. s~va
raпje dovoljne zal1he ktseoшka 1 uklanJaПJЭ ugljeп-
dioksida. . • . 

Specijalпo pitanje је. pstholoske ршоdе: uti-
caj •zivota. tokom mesect u tesnom zatvoreпom 
prostoru. Za predupredjivanje ovo~a morala ~i . 
se vrsiti prethodna trenaza posade dug1.m boravkom 
u maketama kabiпe raketnog broda. 

pjtanj~ dejstva kos!Пjckih ~rakova moralo 
Ы se . re~iti oklopljivanJem kаЬше s posadom. 
Izolovanje od gama zrakova iz eventualnog atom
skog motora rakete ~bavlj~Io Ьi se i_li debelim 
olovnjm plocama· - s~o bt pr_ets~av!Jalo .~amo 
dopunski mrtvi teret, ilt ~ostavl]a_п1em speclJalne 
zaprege u kojoj Ьi atomskt motor ~~~ se~e vukao 
samu raketu zicom dugackom vtse ktlometara. 

Temperatura u щketj Ьila Ьi opet samo pi
tan'je spoljne obrade i bojenja о omota_ca ra~e.te. 
Zgodniin podesavanjem sahovskth polja razl1C1!0 
oЬOjenih i cirkulacijom fluida ispod njih, mogla 
mogla Ьi se temperatura u unutrasnjosti rakete ро 
zelji regulisati. · 

Suaar sa meteorima пе Ьi pretstavljao, su
deci ро statistici njihovih veliCina, nikakvu ора · 
snost, osim u iznimnim slucajevima. Рп tome 
freba\o Ьi izbegavati putanje meteorskih roj~va. 
Osim toga, s jedne strane, oklop od kosm1ck1h 
irakova za manje meteore, radarski uredjaj za 
opominjanje od sudara i njegovo automa ts k~ 
izЬegavanje, narocito veCim .meteorima, ukloшl1 
Ьi potpuno i ovu opasnbst: . . 

ProЬiem zivota na drugim planetama za v1sю 
Ьi konacno od gnjuracke opreme ј 11]ene udob· 
nosti' kao i gd hermeticki zatvorenih abjekata 
za stano~nje. Posebnu opasnost pretstavJjali bl 
za vasionske putnike mozda mikroorgaшzm l па 
koje nase telo ne Ьi ЫЈо otporno. 

Put prema drugim zvezdanim sistemima 

. . Neprestano nam se namece jos uvek пеrе· 
seno pitanje zivota na drugim nebeskim tellma. 
njihovih civilizacija i susreta sa njima . Ukoi lko 
ne ~ostoje inteligentna Ыса sliCna ljudtma, na 
drug1m plaпetama Suncevog sistema, gde cemo 
ihn~R . .. 

Besmisleno је tvrditi ·cta su jedino na ZemlJI 
post~jali,. medju milijardama i milijarda~a. zv1~: zdaшh ·ststema, uslovi za razvoj zivota 1 mte . 
~entnih Ьiса. Drugo је pitanje da li cemo ~1 

tkada moCi da stignemo па takva nebeska te а. 
1'. 

NajЬ!jza zvezda, A~fa Ceпtauri, udaljena је 
4,3 svetlosne godine od nas. Medjutim, zvezde 
sa planetnjm sjstemom su јо~ m~ogo dalje: Volf 
359 па 8 svetl. godina, 61 Labuda na 10,7 svetl. 
godina, 70 Ofijuha na 12 svetlosnih godina. 

Pretpostavimo da se krecemo i brzinom nesto 
manjom od brzine svetlosti, opet се nam trebati 
desetine godina za putovanje do njih. Ne znamo 
pritom da 1i се zaista doci do izraza "Laпzeve
nov paradoks putnika", tj. da се vreme sporije 
proticati za vasionskog putnika pri ovolikoj br
zini, nego za posmatraca sa Zemlje. То Ы pru
zilo nove nade za ostvarenjeJeta dalje u svemir. 

Na taj nacin Ьi se, mozda, putnik kojj Ы па 
primer Ief'eo do zvezde Prokiona brzinom samo 
za 1% manjom od brzine svetlosti, vratio na Zem- . 
Jju. posle 21 godine protekle Z<J Zemljine sta
novnike· а za njega Ьi proslo samo З godine. 

Zakljucak 

Rasmotrili smo, u opstim crtama, proЬleme 
raketnog pogona u medjupl!!netarnom letenju, sa 
gledista nama poznatih izvora energije, odnosno 
nacina njihovog koriscenja. Ne Ьi Ьilo dijalek- " 
ticki tvrditi da su to jedina moguca resenja ј da 

Светлост, као nосебна форма електро-маг

нетске енергtfје, има масу, па је зато подло

Жна утиЦају гравитације. Другим речима , nри 

nролазу кроз јако гравитационо nоље светло

сни зрак мора да трпи скретаље nрема rра

витационом средишту, и утолико веhе, што 

му је nутаља олижа средишту ·поља . 

Према теорији релативности скретаље 
светлосног зрака при љегову nролазу крај 

Сунца · треба да износи 1,74 лучних секунада, 
док класична, љутновска теорија предвиђа 

,нешто маље од половине те вредности (о".83). 

У циљу провераваља исnравности једне 
или друге теорије користе се потпуна Сунче

ва помрачеља, јер се само тада могу посма

трати и снима:ги звезде у љеговој непосред

ној близини. Упоређељем релативних положаја 
одабраних звезда, добивених у томе тренутку, 
са положаји~а тих истих звезда, изведеним 

se u buducnosЏ. nece ?ac_i i 6oljih: r~~imo 
rjscenja energife kosmtckJh zrakova _111 еЈек_1 tro
·magnetnih polja u vasjonj. MoZda, naJzad, nr 
zjna s_vetlosti nije granicna br.zina. То isto 
nekada tvrdilo i za brzjnu zvuka u vaduhoplovstvu. 

MoZda.. се nova jskustva naci naCina za sa· 
vladjivanje beskrajnih prostora vasjone samo u 
delicu ·kratkog covekovog zivota (Ш l& njeg01!o 
produzenje), bez potrebe пеkе "seobe ,generacija• 
Ш vestackog usporavanja zivotnih funkcija vasi~ 
onskih putnika nekom vrstom zimskog sna, za 

, duza putovaпja. 

Ali to vec prelazi u oЬlast suvise slobodnog 
mastanja koje zasad nema realпe osnove. Ali zar 
nauka ne prqlazj, u svojim vrhunskim stvaranjima, 
u oЬ!ast nekada neverovatnog? 

Najveca tragedija danasnje generacije jeste 
da mozda nece dozjveti ni prve Jetбve, letove 
raketa bes posade па Mesec, ukoliko dodje u 
medjuvremenu do novog svetskog sukoba, aka
moli do ·ctrugih -planeta Suncevog sistema. 

u svakom s\ucaju, doprinos nasih generacija 
u stvaranju osnovnih mogucnosti za medjupla
netarno letenje jeste i Ьiсе odlucujuci. 

lng. Vladislav Matovir 

из посматраља пре него што је· Сунце 

досnело у област неба где he се догодити 

помрачеље,· може се установити износ евенту

алног скретаља .. 

За последљих тридесетак година (почев 

од 1919) током свих погодних потпуних Сун

чевих помрачеља вршена су врло брижљива 

испитиваља и одређиваља овог Ајнштајновог 

ефекта , а резултати су се углавном слагали 
са теориском вредношhу . 

И помрачеље од 25 фебруара 1952 иско
ришhено је делом у исту сврх у. G. van 
Biesbroeck, астроном Јерксове (Yerkes) опсер
ваторије (САД), нашао је на основи својих 
посматраља скретаље од 1 ". 70, . са средљом 

грешком од ±0".10,- вредност која се веома 
добро слаже са предвиђеном вредношhу. 

/'v!. Б. Пpoilluћ 



Неп Амерквавцв уnорно остају nри миш.wљ}' u 
9 Ji1AJICOIIIIIIH8U стварна, а ве оnти11ка no)aaa. Е. Петн•) 
tpeltU) с.а М8)'11Т Вuсов к Пuо111р оnсерааторије ве
мuо је .uo оовс npвnpelll во)е су В38е&еие у ЦU.Ј' 
8DCIIt1JI8IN MapcoiBX KI Ba&a тuесвоnо11 ОА 257 cm ТOIOII 
...... Х OIICI3IIШI)a Марс.а у 19&4 И Ј956 ГОАВИН. 

Прв6ав•ко CIUJIJ: Ј6 rо&ниа настуnаЈу nовољне оао
... Је 88 nосматраља Марса (у &оба оnоэицн)е nосматрачу 
Cl ~ оаавета је ва суnротној страви ОА CyHQI), На 
apUOВieBoJ c.aвut кругови око Сунца, претсr ав.ъа)у П}'-

11м.е Меркура, Венере, Земље и Марса. Најповољнији 
110.1о.а)н •• nосматраља Марса бнhе у току оних го
авu У ко)1111 а имамо nернхелске опозиције у околини 

• таuе Р. Најоовољннја оnозициј а била Је 1924 rо1иае 
111 је Марс био умље•• свега око 55 милиона кнло~ 
метара. Њеrов привидни nречннк износио је таАа 26" 
V току Ј9:Н Марс he nам бити најближи 2 јула каА му 
Је прнвн&н ll пречник 22", а у току 1956 бнће ~аи нај
fјuсв 8 септембра и нмаhе nривНАЈIИ пречвик 01 25" 
осматрачн Марсовнх канала запаз11ли су да се они нор: 

мuно .•н•е у оn~~цијам~ у току којих је прнвнuн 
оречинк llehн од 20 . П ре ма томе, амернчки асrровомв 
~.:_ua)y .11а he у 1954 н 1956 моhи nосматрати и фото
..,._..исатн Марсове каиапе. 

Марсови канапн запажешi' су углавном на се ве вој 
аоауаоmн. Ме~утнм, nрема нскусrву nосматрача љи~ова 
IIIAЉIIBOCТ Ве3ана је sa Марсова годншња .IIOбa Ј жне 
оо:уаоnте. Канuн се веЬнном BHlle у току Марсова упро
• • ва Ју•кој nоаупоптн , nри чему се читава мрежа 
аиuа BIIAII обично изме~у 20 anpнna 11 20 мај& тј 
току Зе .... виа ју.аа н aвrycra , иако у 1956 nовољ~к ·f 
111111 вреј мена за внд.ъноост мреже кана11а naAa веЬ no~o: 
:,виом yua. ОвАе nреносимо везу између Земљиннх и 

арсоанх Aaтylll у току Ј964 го.ан1;1е : 

Ј9 5 4 fOJIИBe 
Дат. u Дат. на Дат. на Дат. ва 
Марсу Земљи Марсу Земљи 

Фебр. 15 Аорна 15 Мај Ј Aar. 28 Март Ј Мај 12 
Март 15 Јув 6 

Мај 15 Септ.14 
Јув Ј Окт. g Aopu 1 j)'JI 8 Јун 15 Окт. · 30 Aopu Ј 5 }'JI 28 Ју• Ј Нов. 25 
Јуа 15 Део. Ј6 

масао штамnани .аатумн на Земљи прететављају пo
roue 1атуwе за внЈIЉнвосr мреже Марсових каиааа. 

Да бв се эаnаэила мрежа канала потребни су на 
uти атмос:ферскв услови. Ако nосматрач же11н дар~ 
ве\Јом сиrурношhу ухвати тренутак видљивости цеае 

11ре8е, мора nажљино nратити квалитет слике у Аурбину 
о~ с:е nосrвже на оваЈ начин: Уnерн се дурбни nрема 
Марсу. clвRe се окџар и nосматра гопим оком освет. 
.wви об)ектЈiв дурбива. Ако је атмосфера уэнемирена 
аосматрач ће вн.11етв .118 је објектив nросто осветљен у 
с.ауча)у мирне атмосфере, користеhи се објективом веhиw 
оа ЈО ст, nосматрач може заnазити да се nреко освет
.wвог објектива креhу парапелнн ппавнчасти таласи, као 
ка.а rлеuмо бnaro эаталасану површину воде. Смер кре
тан.а таааса зависи од струјаља ваз.11уха кроз који про. 
1аэе светлосни зраци . Кад ее иа осветљеном објектив 
ви.11е та1аси, каже се да постоји добра' видљивост (seelnJ 
Укоавко је размак између таласа маљи, утолико се он~ 
и брже креhу nреко објектива, што уједно означава и 
бр•е струјање ваэ.аушних спојева. Према томе, nосма
трач прати кретање таласа и каА примети да се њ~iхова 

брзина смаљује он ставља окупар ~ почиње стварно 
nосматраље, односно узастопно синмање Марсове nовр
шнве. Тренутак изванредне видљивости (superseel пg) на . 
crynиhe при nоновном ишчезаваљу таласа, али овог пута 

ве зато што се сувише брзо смењују, него зато што су 
се sаусrавипи у кретаљу, што је престало струјање ва . 
ЗАУШНИХ CIIO)eвa. 

· Ако nред тренутком изванредне видљивости поема. 
трач глеАа у nланету, ВИАеhе појаву nојединачних канала 
чији се броЈ нагпо nовеhава и то ЈеАновремено на целој 
nовршнви, да би се у току 1 до 2 секунАе на површинн 
nланете видела читава мрежа канала. Е. Пети каже да је 
у свом посматрачком искуству имао највише 5 секунал:а 
трајања ВИЈIЉИВости цепе мреже канала , Ишчезаваље иде 
обрнутим редом. Прво се смањује број канала, а затим 
вето тако брзо ишчезну сви канали са Марсове површнне. 
Но у току 15 Jlo 20~ннута по ишчезавању може nо11ово 
ва~упитн тренутак изванредне видљивости . Ако ово не 
бу.11е, nосматрач прелази на малочас рnисани н ачин npa· 
Ьења епике. Обично се тренуци изванредне виАљн в ости 
Јављају У .аруrом Аелу ноhи, апи ово није nравило и 
сваки nосматрач мора, за своје место посматрања , . лич ним 

вскусrвом .118 ОАреЈIИ време најмирниј е атмосфере . 
Интересантно је да појава изванредне в идљивости 

углавном не зависи од поп 1 жаја планете над хоризонтом. 

Читава мрежа канала nос,матрана је и при висинама Ма рса 
од 24°, што је KOJI нас nриближно висина Сунца у nодне 
зимског дана. . 

Величина епике Марса са доскора нај веhим телеско · 
пои на свету 0.11 257 ст, уз коришћење дуже жижие да· 
љ~~е, износиhе 8 min, ако је привидни пречиик Ма рса 
~4 · Пос~атрачи канала узимају да је просечи а ширина 
анала О .2, што на nретходном сним ку износи О 07 т т 
~и~О до 30 зрна у сnецијално фином желатину . филма 

s an Kodak Plus Х.- Снимање 11е се обављати по к ре т· 
нои камером са магиетним квачипом за заустављањс У 
тренутку снимаља.Аутоматски уређај убележава тр е н у та к 
снимаља. Сннмаhе се кроз жути и ппави филтар у uнљу 
nосебних исnитиваља зрачеља у жутој и ппавој с~етлостн . 

3 
Густнна Марсове" атмосфере износи јеАва 1/15 гу ети ке 

емљиве атмосфере. Кујперова (Kulper) трагања за во · 
:еном паром У атмосфери остала су безуспешна и ако 
У ранија спектрална мерења указивала на при~уство 
водене паре У Марсовој атмосфери Међути м и Kyjncp 
матра да светлост рефлектована са' попа'рнн х каn а на 
арсу н бепичасrих површина на рубу осветље не пла · 

петине сrране nрет н ких спојев • ставља рефлектовану светлост с з та · 
мрезу н с а лцених кристала BO.lle. Овде се ради fЈ ЛН ,о 
сима А негу, Ми о леденим нrпицама у високим ц ир) · 
ва ~ов ~о на арсу има воде, ОНАЗ је сигурно да ова 
М Р ини nланете nрелази у чврсто стање у току 
арсове ноhв, која је врло хладна. 

• "1 l!dlaoa Pettlt· РЬ t 1 th< Ааtт. Soc\ety ol tће Paclfio ogr
1
a
9
phy ol the canals ol Mars , Publ . о 

с, 53, Vol . 65, N! 385. 

ПOCIIIJpiЧИ МарсоВИХ кавuа 38П&ЭН11Н ty .11 ка88.118 
$1бвја)у зелену боју, чи-., п обртање по~~анете ..tовеЈ.е 
611иже uевrралиом мери1Ијану. Све JIOCU. уочене чиаЫ!· 
ЈUЩе тешко је nотl!уно објаснити, те се о nрироди кввааа 
ве мщке дати никакво с:иrурвије тумачеље. 

. · Е. Пети спомиље Аа се квалитет еnике у nor1e.11y 
вн.llљивости .канала nобо.ъшава диафраrмираљем објектива 
иисrрумента. Ово је у еупротностн са заноин.ма оnтике, 
па се nриродно намеће Антониа..аије!\О (Aпtoniadt) ми• 
wneљe .11а се ов.11е радИ' о оптичком nрес3икаваљу nри· 

ро.11110 расnоређених детаља н• Марс:овој nовршинн, што 
ЗВ8'1И А4 су канали чисто оптичка појава, како то сматра 
11 неЬина астронома. ОвАе навоАимо зак.ъучак Антоив&ЈIИ· 
fеве расnраве о кана~нма (La Plarrete Mars, 1930): 

.Нико ника.11а 11ије ВНАео на Марсу праве кана11е, тё 
Скиаnарелиевн (Schiaparelll) . канали·, кojit су маљевише 
ЈЦ>ЗВОЛНВВСКН, jeдHOCTp:YKII, ИЛИ ,liBOCTpVKИ, ве ПОСТОје НИ 
као кан111и, ни као тео)fетрнске линије ; али они вмају 
везе са стварношhу, јер је на местима сваког O.ll њих 
nовршииа планете .било у ВИ'-У неnравиЈЈних , маљевише 
вепрекиАRИХ бразАа илн nега, бнпо у BII.IIY изрецканнж 
с:нвих површина, било, најnосо~~е, у внАу спожеdИХ, ицво
јених језера. 

Према том:е, детаљи на t'lapcy nре-rстављају свагде 
неизмерно ·-неnравнлну н nриродну структуру у виду 
таминх мр.ъа, топ ико · к.аракт~ристичну коз сви!!: тела у 

вашем систему . • 

Прве11Ј111uе свараоr .PotroJ• • Марсово аа ... 
ваЈу све ва '1Иљеви11Н .11 се они с времена на време 
иста виАе. Но 10 вије и .аовољио. У · астроИомв}ll 
мвоrо notaвa кзје видимо, 1 11 које иоu зва110 .IUI 
«Мо nрввн.11Не nојаве. Узмите само Јlвевво 11:ретање 
6ескн:vте.11а! Није, лак.nе, .tовољио Аа nојаву вuимо, 
фоtоrрафишемо, него она мора sа.11овољаваrн и 
Зlt!оие с њом у вези. Показано Је, меl)утим, Al AOCI<> 
лашљ11 uртежи кава.аа не ~Аовољавају ва з.коие расиn.ња 
.све~;аости, ив вако11е n.ерспекrиве, а .118 н lle rоворнмо е 
'осталим nриме.s'lамЈ у вези са ROCMitp&tЫIMa кена.ва. Ла 8 
сам зачетникпосtо]вња Марсовнх кана111, СкнаnаЈ!е.'В, RВI'I8. 
поштоваља . достојан астроном, 30 аnрма Ј900 rо.11иае; 
.nише Антоннuиу: .стварно IIИ је ова п.iанетвnостuа 
преЈ~мет страха, скоро и <iАвратвос:ти. У~олико је ваше 
исnиту јем, утолико мање успевам .ta ра3умем њене nојаве.• 

Остав.ъвјуhн канале no страни, ми hемо ковстатов81'8 
чињеннuу да се nри вајnовољинјнм· ус:ловина телескоо011 • 
оз 257 ст могу на Марсу заnазити л:ет8ЈЬН ширвве 20 
km, а са највеhllм , теnРскопоil од 5QO ст моrу внаета 
nредмети ширине 10 km. Према томе у току 1954 и 1956 
rоднне биће свакако новости о овој интересантно) ма
нети _ нвшес система са којо'м he~o~o читаоце Аетвљвије 
уnознати у jeliHOM иаредном броју ,$асноие• . Hawe 
aмail'epe позивам~ .1111, · макар и. скромни~t средствима, 1 
ТОКУ. Hllpe.1111e ГОАИНС обављају ПОСМ'8Тр8Ња П.118НеТе И IUI• 

·· ж·Љиро 6ележе све за па .кене .nојаве.. 



Onpllllell оромеu.nос:п зице UV Cetl 11148 ro
A8D CТJIII Hl DIIЭOpHHЦf 8011 о641СТ ВCnHTIIIIIЬI acтpo
..... lpl, Покааuо с:е, убрsо пос:ае овог откиhа .11 Још 
нае аваае с:п•ноr c:nnтp11нor тиnа, ВЈiа)у иичне npo
lllelll сЈаЈа.' Заи.u Је уС80)ена ра.IВа • пnотеза .u Је 
011) uрахтернстнчви обаик криве промене сјаЈа везан 
11 уиов .11 эвеэ.u буде uрвени патуљак и да ВJII eми
CIIOIII аинвје у спектру, тј. u nрипаАа сnектра.авој клас: в, 
dМе. Неки аутори сматрају да в Јвојвост иrра вавес:ву 
,.му у овом процесу, uи Је - бар тако ва с:111 взrпеАа 
• саnтраави тиn иnак 011yqy)yhи фактор . . 

Амерички астровом Ваrмаи (N. Е . Wagmann) Је пре 
..-свог времена почео систематски да nосматра uрвеви 
uтуљак ВО + 430.4305, Јер в он има сnектар тиnа dMe. 
Намера му је бваа .111 испита .11а ли и ова эвез.11а мења 
свој сјај. Њеrов труА· је ypo.IIBO пподом. Hohy 1 октобра 
оае rорве успео је .11а nосматра ваr•и пораст сјаја ове 
111е11е. Промена сЈаЈа је иэноси•а .11ве nривиАне вепичнве. 
Наuост, 31CI.II4 вам не.11остају (lпижн no.11auи о овом 
ввтересавтном nосматрању. 

С обэнром 1а ова эвеэ.111 cna.aa међу сја)није црвеа'е 
патуљке, .11аје11о још неке податке о њој како би аматери, 
који имају инструменте, могли евевту апио .11а nрате ову 

"евiЈ. ' 
aiiiiO,O = 22JI 4211,5 <')190010 = + 43° 40'; DpИBB.IIBB ilе.ВИ· 
ЧIIBa 10.2; парапакса 0".205; сnектралии тип dM4.5e. 

Овим откриhем попео с:е броЈ црвениж nатуљака ко.11 
КOJII је промена сјаја са сигурвошhу утврђена на 10. 
Рuи упоэнавања читаоца .11аје11о њихова имена: UV 
С./1; 2.1939 Orl; YZ СМ/п; Jfl) Leo; W Х .UMa; АО Leo; а 
Cen (С); Ross 164; К ги 60 В; ВО+ 43.0 4305. 

дос:аАа је поэватр нешто nрек/) nедесет црвених 
аатуљака са емисионнм линијама у спектру. Из ropњera 
~f.IIH 11 Је аа cr.opo 1/5 01 њнх АОказано .111 мењаЈу 
сјаЈ. Тиме је у приличној мери повеhана вероватиоhа Jl/1 
nостоји узрочва веза взме~у спектрал!'оr типа ових зве
••• и nромена сјаја. 

о. в. 

Jedaa latereaatna dvojna zvezda 

Ml!dju шnogobroJnlm promenljlvlm zvezdama, rasutlm 
ро celome nebu, najlnteresaпtпlje su one clje su promene 
•ЈаЈа prouzrokovaпe pomrateпjem koje пastaje usled perlo
dlfnlh prolaza pratllje lspred glavne zvezde oko koje pra
UIJ• kru!l. 

Zvezda koju cemo ovde uporedltl sa na§lm Suпcem 
пlЈе mпogo upadljlva, sjaj јој varlra od 9,04 do 9,94 prl
vldne vellclпe 1 to u roku qd 1,8855 dana. Ne vldl se dakle 
al gollm okom nl oЬitnlm dogledom. 

lsto tako nl ime јоЈ nlje neko narotlto'- V 382 Cygпl 
- tj. promenl)lva zvezda br. 382 u sazve!dju Labuda. 

All 1 pored svega toga ova dvojna zvezda u Labudu, 
иzvddju 1 Jnate vec bogatom raznlm lnteresantпostlma, 
lzvanredno је zaпlmljlva . Pre svega komponeпte se па pu· 
tanjama krecu fantastltnom brzlпom od 710 kllometara u 
tekundl. Mase njlhove su 37 odпosno 33 puta vece od mase 
nalega Sunca. Olavna koщponenta је 35000 puta sj3julja od 
Sunca, dok је svetlost pratllje svega 26 puta Ј аса od Sun
teve svetlostl. Temperatura па povr§lпl ovlh zvezdaпlh 
maslodonata lznosl 33 000 stepeol. Volumen sjajnlje је 800 
puta vecl od zapremlne Suпca dok је pratllja skromпlja, 
xapremlna јој lzпosl svega 610 zapremlna Sunca. Raz<Jaljloa 
lzmedju obadve zvezda је mala, svega 18 503 300 kllometara. 
Ova Ьllzlпa lzmedju obadve zvezde se јо§ znatпo smaпjuje 
usled ogromnlh pllma koje lm deforml§u povr§lne 1 tako 
vaapostavljaju kao neku vrstu mostova od jedne do drage 
UJaterlje zvezda. Precnlk vece od vellkih zvezda lzпosl oko 
14,5 шlllona kUometara du! vellke ..njene osovlпe, а oko 12 

' mlllona kllometara du! male osovlne. Druga zvezda је ne§to 
malo manja. Medjutlm gustlпa lm lznosl svegaoko 1/20 
gultlae oa§eg Sunca. 

(.L' Alfroooшte•, Novembar 1952). 

R. О. · 

Utpelao Је fiPitlnao ,.vulonsko odelo•, u 
komorl do vtstna od 21.000 metara. То је najnoviJJrnOdeJ 
l%radJe~ u Pomorskoj aeromedlc:lnskoj laboratorljl u Pua. 
d lfljl Ovo odelo napraviJeno је od gume sa vellklm §te100111 ~ pl~kal-stakla kojl s~ utvr~tuje па ogrllcu odela. Otekuju 
и uskoro 1 lsplttvanja u letu. · · 

_ (.Journal of t~~e ARS•, br, 5/1953). 

tl 

Rвkete lzbaclvane ва· sondaznlb balona slu!e 1 za 
ls ltlvanje kosmltklh zrateпJa. То su rakete tipa .Dikn• 
(iJ:acon), 58 tvrstlm gorivom koje se okatlnju lspod balooa 
.Skajhuk• (Skyhook). Na _ovaj naclп rakete .Dikn•, te§ke 
136 kg, doma~lle su vlslпe od 65 kllometara. Rakete su lspa. 
ljlvaoe sa Sevemog Orenlaпda, lz Baflnog lallva. . 

(.Journal о! the ARS•, br. 5/1953). 

~ 

Predvldja ве studlranje polarne svetlosti pomotu 
vlslnsklh raketa Marllп • Vajklпg• (VIkiпg). lzbaclvaпje ovlh 
raketa treba ро programu da se lzvr§i sa broda ,Norton 
Sauod" u vddama Norve§ke, u Ьlizlnf Tromsea. 

(.Journal of the A'RS~. 'br. 5/1953/. 

otr 

Prvl unlversltet na svetu sa kursom astronautike 
Ысе Unlversltet u Sent Lulsu. Као prva faza programa је 
semlпar .za staЩe studeпte vazduhoplovпe tehпfke 1 bavice 
se proЬiemlma projektovaпja f staЬilпostf raketa. Predava~i 
па ovom semtпaru Ысе пastavnicl uпfversiteta а otekuje se 
da (;е i vodec( strucnjacl ро pitanjfma leta u vasidtiu odr, 
!avatl povremena predayaпja kao gostf. 

(.Journal of lhe ARS', br. 5/1953). 

Porast ~lanova naclonalnlh astronautickih dru
ltava zabelezeп је na pro§Jom astronautickom kongresu u 
Clrfhu. Tako је u SAD obuhvaceпo u б dru§lava 2.851 clan, 
u Englesk'oj 2.250, u Nemack0j 714, u Argeпtinl 184, u 
Holandijl IIIO, u Austriji 122, u ltalijl 105, u Spaпiji 70, u 
Jugoslavljl. 65, u Svajcarskoj 62, u Norve§koj 50, u Dan· 
skoj 45, u Juznoj Afпcl 44 1 u Svedskoj 42 сlапа. Osim 
Jugoslavtje, па pro§lom Kongresu 1. А. F.-e za nove cla· 
nove su pr!mlje[)a пacloпalna astronauticka dru§tva Juzno
afriёke Unije f Filadelflsko astroпauticko dru§tvo. 

(. Weltraumfahrt•, br. 4/1953). 

Raketnl eksperlmentalni avion Ве/ X-IA lspitu)e 
se u amerlckoj eksperlmeпtalnoj bazi u Edvardsu. То Је 
avlon lz serlje .Х-1', ali sa ne§to jatim raketnim motorom 
па alkohol 1 tecnl klseonlk. Ocekuje se da се ovaj a1•jon 
postlcl najvecu brzlпu, Mahov broj, 2,5 fJi oko 3.000 kmfcas. 
Govori se da fabrika Bel radl па lovackim avionima za 
presretanje kojf Ьi poletall vertlkalпo uvls u susret protlv· 
пlku, bez lkakvlh §lna za vodjenje. Smatra se takodje da 
Ы se moglo postlcl da ovakvi Jovcl•presretaci sleC.t па 
llvadu vеЈШпе oЬitпog tenlskog lgrall§ta . . 

(.Jourпal of the ARS", br. 4/1953). 

. 6-

Raketnl pomocnl motorl tlpa ЈАТО prolzvode se 
vec u bezdimпoj verzljl, kako је nedavпo objavio Vazd u· 
hoplovпl Ьlro Mo~narice SAD. 

(.Journal of the ARS", br. 5/1953). 

t 

Prolzvodaja pokretnlh rezervoarв za tecni kise· 
onlk 1 azot, kapaclteta 8 do 12 tona objavljena је od s l rя ne 
Hofmaпovlh laboratorlja u Njujorku. Vakuum lzmedj Lt dll· 
pllh zldova rezervoara otekuje se da се odrzavatl '' 'soku 
termftku eflkasnost uredjaja. Tako se smatra da guЫ!a l< ~ 
lsparavaпju песе prema§ltl 110 kg па dап. Na rezer vo~ 
montlrana Је 1 elektrlcпa cenlrlfugalna pumpa sa kap•cite
tom od 450-700 lflara tetnog klseoпlka u mlnutu. 

(.Journal of ,the ARS•, br. 5/1953). 
! 

Relatlvl8tllko poaaeraaje perllaela ll:od 81&011 plaaeta 

Doaada Је opilta teorl)a relatlvlteta provereпa samo а 
slufa.lu pomeran)a Merkurova perihela. Ј. D!llvarl (Gllvarry) 
)е роkаио da Је ovo pomeraoje mogute utvrdltl 1 kod 

lanete 1566 lkarus, о kome је bilo retl u prvom broja 
р Vaslone• Vellka poluosa njegove putanje !znosl 1.0777 
iemljlnlh 'poluosa, а putan]a mu vlk lltl putaпJama kometa 
nego plaпeta (е = 0.8265). Oko Sunca oЬidje za 408.67 sred· 
nJib zvezdanlћ dana •. 

lako njegovo rafuosko pomeranje perlhela u toku 100 
godtna lzпosl 10.05" (kod Merkura је ono 43.03•, а kod 
svl.h ostallh vellklh planeta lspod ! • tzuzev Marsa, gde za 
100 godlna lznosl 1.35"), kod lkarusa Је povolJna okolnost 
vellka spljo§tenost njegove ellpse, zatlm moguenost zпatnog 
prtЬJJ!avaпja ZemiJI Ј vellka preclznost u odredjlvanJu po
lo!aja tefl§ta mase za koje se щоfе uzetl da pada u tacku 
koja daje polofaj lkarusa па пebeskom svodu. lkarus ~~~ 

. 1949 g. pro§ao па 13 m\lloпa kllometara daleko od Zeml.lf, 
!ito Је preko 4 puta Ьlife пеgо Mars kad је u naJpovoljnl· 
Jem polo!aJu za posmatranje. Ujedno је dejstvo vellklh pla
nela па putanju lkarusa malo. Juplterovo dejstvo, koje је 
od пajveceg zпataja kod mallh planeta, uЬia!eno је tlme 
§to је lkarusova putanja tako lzdu!eпa da se vrlo malo 
vremena zadr!ava па putanjl gde Ьi Juplterovo dejstvo mo
glo doci do izra!aja. 

Zbog svega toga merllo preclzпostl odred)lvanja pome
ranja perlhela za ovu malu .planetu pet puta је povoljnlje 
пеgо u slutaju Merkura, tako da cemo u toku· narednlh 
decenlja vrlo verovatno lmatl јо§ јеdап dokaz saglasnostl 

. op§te teorlje relativlteta sa kretanjem tela u na§em planet-
skom slstemu. • 
(,PuЬI of the Astr. Soc. of the Paclfic•, V. 65. N, 385) 

Юno-fotografije u bojl pri posmatranju planeta 

R. В. 'Lejtn (Lelghlon) saop§tava da је Kodachrome fll· 
mom u bojl postlgao 'izvanredпe rezultate prl snlmanju de
talja па Juplteru, sluzeci se Mauпt Vllsonovlm teleskopom 
od 60 iпса (= 152 cm). lzgleda da emulzija ovog fllma po
seduje osoЫne .kontrasta za Ьоје•, §to omogucuje da se 
snlme flnl detalji, koji su se dosad mogli vldetl samo prl 
vlzualnlm posmatranjlma. Pobolj§anje flпoce zrпa u emul
zlji uz dalje роЬоlј§апје koпtrasta za boju obecava da се 
se smaпjitl razlika lzmedju detalja zapazenlh vlzualпlm 1 
fotografskim posmatraпjima piaпeta. 

(,PuЬI. of the Astr. Soc. of the Paclflc, V. 65, N. 385, 1953) 

tl 

Hidrazln, snazni reduktor za proces sagorevanja 
u raketпlm molorlma proizvodl se daпas ,vec u veliklrn 
kollclпama u svetu, naroclto u SAD. Tako se ocekttje, kao · 
posledlca vece proizvodnje 1 'роЬоlј~апја procesa, pad nje
gove cene od oko 3 dolara ро fuпtl tezine, па samo polo
vlnu dolara. · 

(.Journal of the ARS•, br. 5/1953). 

'(: 

Deltakrill raket.ni avion bez pilota engleskog pre
duzeca Fejrl mo!e da poletl vertlkalno uvls. Роgоп u Jetu 
dоЫја od dva raketna motora Fejrl ,Beta 1• od ро 407 kg 
statlckog potiska. Za poletanje slu!l se dvema startnlm 
raketama s potlskom ро 272 kg. 

(.Journal of the ARS•, br. 5/1953). 

Raketna zrna postavljaju se, oslm vе§апја ispod 
krlla, sme§taja u trupu, tt kapljastlm zavr§eclma krila, 1 u 
nosu trup~ savremenlh turbomlaznlh lovaca. Na taj nacln 
rakete se nalaze Jza aerodlпamlcklh poklopaca kojl se raz
mlcu za vreme lspaljivanj3 raketa. Tlplcnl pretstavnlk ove 
montaze је dапопоспl Jovac Lokid F-94 С ,Starfajer• kojl 
mo!e da smestl u svom пosu 24 rakete kallbra 70 mm, 
namenjenih vazdu§noj borЬI, Jer drugog naoru!anja ovaj 
avlon 1 пеmа. 

(.Journal of the ARS•, br. 5/1953). 

· · Novl pretaednlk Medjuaarodne utroaautl~ll:e fede
raclje tzabran Је na pro!ilom, IV Kongresu u Clrlhu. То је 
f'rederllC Dlren (Durant), pretsednlk Amerlfkog raketnog 
dru!ltva. Dlren је raketnl strutnJak 1 radlo је dugo kocl 
vazduhoplovnog pгeduzeca Ве! а zatlm а Centru za lspltl· 

vanja raketa Mornartce SAD. Оп dolazl па mesto pozпatog 
nematkog raketnog strutnjaka kojl radl u Parlzu, dr. Ojgena 
Zeпgera (S~пger) kojl је trl godlпe Ыо pretsednlk 1. А. F.-e. 

(, Weltraumfafvt•, br. 4/1953). 

'(: 

Ukupno 100 izbaclvanja raketa Aerodzet-Dzeneral 
.AeroЬI" (Aerobee) lzvr~eno је u eksperlmeпtalпe svrhe u 
SAD, u centrima Uajt Seпds, Holomeп 1 sa broda .Norton 
Saund". Za пovl program, u kojem se namerava posticl 
pove~ana vislпa 1 domet modiflclraпe rakete , АеrоЫ-НЈ•, 
spremпa је veca koliCina ovlh .raketa, clje se karakterlstlke 
ЈО§ drze u najstrozoj ta)пostl. 

(,Jourпal of the ARS•, br. 5/1953). 

6 bombardera bez pilota Martin В-61 .Matador• 
Ысе prepravijeno za lspltlvaпje 1 obuku tt vezl raketa Hjuz 
.Falkoп• (falcon) 1 druglh protlvavloпsklh raketa 1 dlrlgo· 
vanlh projektila. 

(.Jourпal of the ARS", br. 5/1953). 

'(: 

SERP raketni projektll dru§tva МА ТIЏ uspe§пo је 
ispitivaп sredinom 1953 godlne u Francuskoj. Tvrdl se da 
su пjlme postlgnute horizoпtalne brzlпe od 1770 km/cas u 
Ceпtru za ls~ltivaпja Fraпcuskog ratnog vazduhoplovstva u 
Severnoj Afпcl. Kate se da raketпi molor ovog projektila 
lma potlsak od 1.200 kg za vreme od 14 sekttпdl . Ovaj pro
jektil пazvan је .М-04" 1 dugacak је oko 4,5 а pretnlk mu 
је oko 0,5 metara. Prazaп оп teti 350 а u Jetu 465 kg 
Ostall detalj! su јо§ пepozпatl. · 

(.Jourпal of the ARS"•, br. 4/1953). 



Jfelto о lttroriJI otkrli!a promeae •Ј•Ј• kod crvealb 
,.881Jjalla tlpa uv Cetl 

оыеnо •• smatra da је proЬiem пagllh promena sJ•l• 
lald crveoth paiii/Jaka nastao otkrlcem takvlh promena. kod 
яezde UV Cltl ро kojoJ је 1 ~ltava klasa prom~niJIVIh 
doЫta avo)e .lme. Kako smo vec raпlje rekЏ (vidl Vas/onu 
tJr. 1), ovo otkrlce је utinjeno 7-XII-1948 godlne. 

MedJUIIm, sredlnom \953 godiпe lrancuskl astroпom М. 
Pelll otkrlo је da su slltпe promene sjaja kod crveпlh pa
tu\jaka zapafene јо! pre tetvrt veka 1 da su tak delaljпo 
oplsaoe. Tu pojavu је zapazlo Е. Hertzprung sa opservato
rlje u Johaпnesburg·u 29-1-1924 godlпe .• Na trecem od ре! 
allrnМ, uzetlb u r1Z11Uku od pola 6asa јеdпа silпa zvezda 
privldne veltctne 14.0 (doc:nlje nazvana ОН Carlnae) po
wa1a јо рошt s)aja za 1.8 prlvldne vellclne. Na sledeca 
dva snlmka sjaj је postepeпo орао. Ovu је pojavuHertzpruпg 
ne 11mo detaljno oplsao, vec је lslovremeno ukazao па lzu· 
aetan obllk krlvt; promene sjaja, prelpostavljajucl da Ь1 to 

. mogao da b11de novl tlp promeпljlve. No 1 por~d svega loga 
~aova posmatraпja пlsu uop§te zapa!ena, а ubrzo se sa· 
~m zaЬoravllo па njlh. · 

Posle punlh 25 godlna otkrlcem prqmena sjaja kod 
.avudc U V Cetl ovo је pltanje ponovo pokreouto all 'sada 
~ vlle arece. 29 godina posle Hertzprungova otkrlca ast(Q· 
'IJ'ФIIu se ponovo sellll njcgovth posmatranja. Nije , iskJJu
i!eno da cemo jednog dana morali јо§ dalje da pomeri!Dq 
dltum prvog otkrlta promenJjlvlh tlpa UV Cгtl. 

* 
, Novl noиi! raketnlb zraa postavljen је iщ turbo· 

m1.untm avlonlma sa streiastlm kriJom Nort Amerlken f'-8!1 
t> ,Sejbr• (SaЬre). Nosa~ se nalazl u trup11. s donje strane 
t lma 24 rakele tlpa ,Majtl Maus•. kalibra 70 mm а mo!~ 
ее lapusllll pred lspaljlvanje •aketa, kao 1 uvucl posle salve. 
Svaka od ovlh raketa lma razornu moc arlllerlskog zrna od 
75 mm 1 njlhova brzlna prllikom napu§tanja avlona је oko 
320 kmJta$. Sl\fno ne§to .predvldja se 1 sa raketama od 127 
тт kod Ьombardera .KemЬera•, gradjenlm u SAD pod 
U&lvom Mattln S-5/, 

(,Joum•t of the ARS•, Ьr, 4/19&3), 

* 
Ncm raJretal motor s pollskom od preko 2.'700 kg 

~
ЫIIYio Је Rlek§n Motors lz SAD. Prl tome tellna 'motora 

-.,.mo- М ltg. Ova taketa tlpa 1.500, IV4C upotrebl/av~ 
prtvo alkohol, а za oksldalor te~nl klseonik. 
(,.dourul of the ARS•, br. li/1953). 

' 

·МI,..jllf ,._..w.fllllttiНolniii1IP,~traljuЬifutJ vo. 
do.al6kl deo u su&vq• •pe~u. • 

1( lto је pozneto, llltraiJцЬli!astl o(iseg Sunfevog spek. 

tr. 1 
80 

1 ZemiJ/noJ povrltnl, zbog apsorbujuceg uttcaJ• 
1 е 0 · (4 kod oko 3.000 А, otseten . Pomofa 

Zemi)Jne ai~O: ;r~~ podlgle rikete па vislnu па kojoj se 
spe:trogfaf~ne~arlli utlcaj atmoslire, lz'vr§ena su poslednjib 
m~le 8v~e:enja do talasnlti · duflna od 2,000 А. U raketn0111 
go n 1 SAD u Novom Meksiku, 12 decembra 1952, 
opltn:me c~d:~ lel rakele .AeroЬI .. , opremljene sa spektro. 
~~оп/ zJ ultraljuЬI~astl opseg. Rakel~ Је posligla vlsinu Od 1() km z8 vreme od 28 sekuJJdi spektrograf Је Ыо, s tacno. 
lt od. ± IS tncnlh mlnnta usmeren prema Suncu. RegJ. 
.t::Wanje se pru!elo do taiasne du!lne 1.2011 А. ~pektrogram 
pokazuje kod 1216 А jasno emlslonu liniju. et I,.yman-ove 
serlje ultraljuЫ~ste vodoni~ke serlje. Ovo је prvJ 1 naj. 
vatntil rezultal merenJe ove vrste kojl је do sada dob!jen 
Оа\ја merenja 1 Jedna detaljna anallza )о§ nelzmerenlk · 

drut)a spektra Sunca, Izl\ledju ta!asnlh dutlna od 1.200 
I.BOO А, ofekuju se u na)Ьli.!oj biiducпostl . . 

<. Weltraumfahrt•, br. 2/53). 

traglfao је p~glnuo Dr, Glater· Lezer (Loesel'), ЬМј 
p_otpretsednlk Medjunarodne astrqnaulicke federaclje 1. л. 
f То se desllo 30 Jula о. g. kod mesta O'Neii u Ne. 
ь;askl SAD u jednoj vazduhoplovnoj katastrofi . Naime, 

·pokoj~l Dr. Lezer leteo је u clij11 meteorolo§kih lspitivaпja 
helikopterom .Н-18' . Pred samo sletanje, odvojlo se jedan 
llst rotora hellkoptera 1 ovaj је -kao kamen tezak tri tone 
tresnuo sa svojom posadom о zemlju. Dr. Lezer је 'Ыо 
poznall зtruonjak za balistiku 1 meteerologiju, narociю u 
vezl sa ispillvanjem slojeva vl§e atinosfere. Jedan od osnl· 
vaca 1. А. f.·e, оп је do svoje smrtt aklivno radio u med)u· 
narodпom aslronauliёkom pokretu ,1 пjegovim, . strucnim 
proЫe:ml/lla. U cast njego~oj uspomeni ustanovljena је 
,Ginter Le2:~r medalja' za naucni rad u a~tronatllici . 

"' (, Weltraumfahri', 'Ь~. 4/1953). 

Косаолоmи' програм телескопа о.псерв!lторије 
Мауна Паломар 

Е. П~ ' Хабп (Н11ЬЬ1е), позкати астро~о11 · опсерваторије 
Маунт Папомар, одржао је један реферат у којем обра· 
ђује космопошки проr.рам највеhих телескопа. Због ау· 
торитета аутора и зкачаја инструмената за испитивање 
неба, сматрамо да је иктересан що изнети, у главни~ 

· цртама, садржај тог nреграма. . . . 
' . Даilеко раније од изра11е nрв11х телескрпа, човек је 

у1tраољао свој пагпед и тежио да npoApe што даље У 
nростор и да иonиrra nрироду васионе. Али је тек из· 

гра11њом на1веhих тепескопа дошао у могуhност да, У 
nрилично великој мери, уnозна дубине простора који нас 
окружује.' · 

Лре 25 rоАина, 100-nалач~им телескопом Маунr Бил· 
, сон (Mount Wilsop) оnсерваторије, утврђено је да су га· 
л~ксије састеии веома слични нашем (сем изузетннх 
групација) и да C'f њихова зрачења утолико више nоме· 
рена . ка црвеном делу спектра уколико су ове од 
нас ааље. 

Познато је Al је ово основа многи!х· теорија о wи· 
рењу васионе, али се Хабп са овим не слаже. .. 

'11 то~ norлe~y значајни су били резултати постиr· 
нути телескоnом ОА 100 nапаца. Тако је утврђено, .11.а се 
Аимевзије гаnаксија креhу ове у границама које не от· 
стуnају много ОА њихове среАње вреднос1iи и да нх У 
јеаној сфери nречника 1едне милијарде светлосних година 
има qко 100 милиоl(а. Уколико се nомерање ка црвево~ 
деЈiу спектра тумачи као посnедИца у даљавања, утврђеи60о је да брзина расте линеарно са даљином и то око 1 
lilm/Sl'C за сваки миnион светлосних година. Тако је ов:l 
телескоп омоrуhио да се намере брзине удаљавања ~ · 
тnииа до 1/7 брзине све,т.11ос:ти. Но ако би rубитак енергиЈе 
ва путањ~ светлос'вог зрака био узрок овог помера~ 

,dвв)а 1 соекrру, мораао би се потражитв ново објl· 
IJIIЬIЊI ове фвзичке nо) аве. Moryllвocт мuих систематских 
rpeшau, које бв могле оспорити вреuост ових :sau.y
чua Је аовеuе nостојала, uи су иnак резу.аrетв noc:tllr-
11JТB овим те.аескоnом бИIIИ веома 3Вачајви. 

На nрвом би се месту ковтро.tе свих рuависТIIIЈКВ& 
теорија мораnа эасввваnt на што 

11реuизиијем мерељу густиие ма· 
тервје у npocropy, а ва Аругом 
месту ва што nреци3Вијем оАре· 
ђввању оАноса између сnектрал
ввх аинија и Аа.ъива. Треба.ао 
6в свакако утврАити .11а .11и се то 

померање може уствцри nриnи

сати wирењу васиоие. Неосnор
не о.uоворе ва ова пиtања вије 
6иЈЈО мoryhe Аобити 100-nалач· 
uм те.аескопом. Сuашње космо
f!ОШКе теорије слажу се са овим 
резуnтатима, а.аи је биnо nотреб
но иtlи А&ље а на nрвом месту 
и. nотвр.аитй ове резултате. 

То се nокушало АВnувити 
иsrрадњом новоr, 200 nалачиог, 
те.аескоnа ва Маунт Паломару_ 

Сnужеhн се фотоелектрич
вом ревизијом звеэданих веnи
чива требало је реконструисати, 
и АО иајвеhих rравица прецизно
сти утврдити скале 11аљина. Ово 
на nрвом месту. А затим је 
требало nроверити ОАВос изме
ђу nериоАа светлосних проме
на пефеида и њихова сјаја. У 
екстрагалактичким истражива-

l(yaou наескоаа ОА 200 D8ааца oacep88'I'Opll,je Mayar Пuоаар 

њима овај је ОАНОс одиграо 
пресуАну улогу, али изгледа да су са.11ашњи резултати у 

малој супротности са подаuима који се изводе иs посматра
ња гnобуларних маг лина. Према Бадеовом Baade) саоnште· 
њу на прошлогодишњем конгресу МеђунароАне астроном
ске уније, садашњи закључци дају свима маглииама скоро 
Авоструке АОСаАашње .)lаљиие. Уnоредно проучанање наше 
Гаnаксије и АнАромедине магливе (М 31), као два веома 
nовољна система за nосматрања, веома Је корисно. . А 
испитивање цефеиАа у неколико других галаксија омо
rуhиЬе опређивање њихових даљина у којима се за ЈеАН· • 
вицу узима отстојање између ваше Галаксије и М 31. 

· Поред овога, годишње се посматра nросечно по 10 нова 
које све достижу исти аnсолутни сјај, што исто тако 
омогуhава мерење даљнна галаксија у којима су ове nо
сматране. 200-nалачним . телескоnом могу се заnазити нове 
које су ближе од 10 милиона светлосних гоцина, што 
је исто тако у границама посматрања цефеиАа. Нове he 
Аакле омогуhити nроверавање даљина многих маrпина, 
што nре!_ставља значајан корак у истражнвањима, јер је 
nреко nознате Ааљине могуhе одреАити средњи укупан 
сјај )е.11ве галаксије. 

Граница сјаја једне непроменљиве звезАе је, према 
експеримевтацним подацима, око 60000 nута в~:hа ОА 
Сувчева сјаја. Ово nретставља такође јџво среАство у 
мерењу даљина галаксија. У визу вангалактичних система 
звезАа, заnажеио је, Аа вајсјајиији системи АОС.тнжу увек 
приближно исти укуnан сјај око 2500 милиона nута 
веhи од Суичева сјаја. Јасно је како овај нови критери
Јум омегуhује nроширење скале .11аљива при ис;nитива
њима гаnаксија. 

Треба ов.ае ВОАИТИ рачуна о томе, да nомераље 
целог сnектра маглина ка црвеном смањује nриВИАВИ 
сјај. Ово се Аејство nовеhава са nомерањем, тј. са Аа· 
љином, што уноси системат(ку и nогресивну грешку у 
ОАређивање величине самих маглина. Потребно је nроу
чити nо.11елу енергије у средњем сnектру )еАне галаксије 
в са високом тaчнolilhy израчунати nотребне поnравке 

Хабл на краЈу иаnомиње да сва досадашња заnажањ~ 
претnостављају да 'је међугалактички nростор nразан и 
Аа У њему не долази до . аnсорnције светлости као у ме
ђузвезпаном nростору. Поред тога nретnоставља се да 
се ваtАаље галаксије, оне са којих је светлост кренула · 
пре неколико миnиона година, налазе у истом развојном 
стадијуму у којем се налазе и , ('Не ближе. Сада се наро· 

мере nомерања сnектра. Хјумејси (Humason) је успео ... 
мерити брзине које ОАrоварају брзмнама од 115 брзвве 
светлости, у nростору АО 350 милиона светлосних I'OABBI, 
тј. у границама каnацитета Шмитовог телескоnа. А.ан мо
rуhности 200-nалачног телескопа су .11алеко веhе. Moi'J 
се сиимати сnектри до Ааљиве од 500 милиона свет.-о
сних година. 

ПомераЊЈI сnектра, комбинована са скалама Ааљвва, 
омогуhиhе Аа се утврди АВ ли су ове две величнн.е ан
неарно nропорционалне, или не. Ако се nомерања спек
тра ка црвеном деnу објасне као уАаљавање, онда се по 
овој Аругој nретnоставци може контролисати Аа .IH ове 
оnадају иnи расту. Moгila би се, према томе, nроверити в 
старост васиоие, враhајуhи се у она времена, тј. у овај 
тренутак, када је сва космичка матернја била ков.аевэо
вава у један nочетии nротоатом. 

Шмитов, 48-nалачии телескоп he у међувремену 
учествовати и у оЈtређивању броја маrлина до његових 
граница видљивости. Потребно је утврдити евентуалну 
хомогеност распореда галаксија у простору, ОАНосно од
редити квантитативну nроцену евентуалне нехомогевости, 
Да би се nродрло до граница 1 милијарде светЈЈосниЈ: 
година, употребиhе се, за извесне пределе неба и 200-
шiлачни телескоn. 

За космолсiшке теорије, закључци из ових радова 
биhе·. од огромне 11ажности, јер he експериментално про
верити која је "теорија о васиони" највероватиија. 

Сnектроскоnска мерења ротационе брзине га.11аксија 
oмoryhyjy да се одреди њихова маса. У сnучају АнАро· 
медине маглиие добивена је вредност ре4а 100000 мили
она nута. Сунчева маса, nри чему треба воднти рачуна о 
томе Аа Је М 31 највеhа nосматрана галаксија. ИзглеЈtа 
да nостоји извесна веза између масе и сјаја по)еАивих 
uаглина, као што је т~ с.11учај и код звеэАа. 

Ово су nроблеми које астрономн решавају и разви
јају уз noмoh највеhих инструмената. У nитању су nро
блеми ексnерименталне nрироде, чије he реwење унети 
разјашњења и на теориском пољу. 

· Јавност, која са неэавидне Ааљиве nрати проблеме 
астрономије, може одавАе виАети како је широко nоље 
истраживања и колико he времена требати Аа се овакав 
рад може сматрати эакљученим. 

(,.Coelum",1952, бр. 11-12). 
з. п. 



О ..U. proaae1181118 •ЈаЈа ll:od aell:lb zvezdL 

1)уе nntmiJive poJave, ko)e su poslednjlh godloa 
otkmeпe kod oeklb zvezda IJ(ItlnJu ave vlle da prlvlafe 
Dl 8dle pa!n)u utronomL Jedna od nJIЬ је vet od prvlb 
dЦа ltekla pravo grad)anstva, dok ~ruga tek polako krtl 
teЬI pul mada se, kako lzgleda, radl о dva vlda jedne te 

.. е ~v;m. poJavu apadaju nagle promene sjaja kod 
cneaiЬ paiUI)aka IJ. promenljlve tlpa UV Cett. Druga po
JIYI је jol пedovol)no poznata u svetu. Radl se, natme, о 
pqllm, all pr\Utno staЫm promenama в ЈаЈа kod neklh zvezda. 

Prllttno Је telko utvrdlll tatan lslorl)at otkrlc~ ove 
dllqfe poJave, all za slluaclju kakva danas postojl, to nlje 
11101Jtto vafno. Za sada Је algurno to da su astronoml па 
ovu pojavu prvl put obratlll оzЫiјпо pa!nju 1947 godlne, 
prlllkom lspltlvanJa zvezde АЕ Aquar/1 tlju је promenljlvosl 
Otkrlo nemafkl astroпom Wachmann 1931 godlne. Preclzno, 
fotoelektrltno lsplllvanje ove zvezde lzvell su 1953 godlne 
ftancuskl aat~onoml Р. Lenouvel 1 Ј. Dagulllon. Rezultall 
JI)IЬovlb tap!Uvatl)a su vrlo lntcresanlпl . Onl su, pre svega, 
atvrdlll da ova zvezda prosetпo svaklh 50 mlnula naglo 
po.etava ајаЈ. Poraat sjaja lznosl oko 2 prlvldne velltlne 
u ultra·IJuЬitastom delu speklra, а svcga 0.5 prlvldnlh ve· 
lltloa u futom tj. vlzualnom dclu. Ova pro· 
meaa sja}a traje svcga пekollko mlnuta. Oslm 
top onl eu prlmellll da ova zvezda mепја sjaJ . 
Ј u duflm vremeпsklm lntervallma, all zakoпc 
promeoe nlsu mogll da uote. lnleresaпtпo је 
da је ova zvezda patuljak lslog speklralпog 
tlpa llao 1 Sunce. Mo!da ccla ova stvar ле bl 
al prlvukla pa!nju astronnma da golovo islo· 
vremeno nlsu primece•te slltпe promeпe 1 kod 
aeklb druglh zvezda. 

Prlmeпa fotoeleklrltпlh fotomelara omo· 
autlla Је da se gre§kc posmatraпja sved11 па 
Jloll slolt ра 1 hlljadltl deo prlvldпe velltlne, 
а to је оре! omogucllo da se uote promene 
ајаја zvezda reda vellt\lne 0.1 ра 1 manje. 
Mogutnoal prcclzпljeg J\O&malraпja navela Је 
oeke eslroпome da lspllaju poreklo tudпlh 
otatupanJa po)edlпlh posmatraп)a od 11ormalпe 
krlve promeпe sjaja kod пeklh ekllpsпlh pro· 
menljlvlh. Tako је 1947 lspltana zvezda AR 
Lpcertae а zatlm redom 1949 УУ Gem, 1950 
VW C1ph 1951 RS С. Ven, 1952 R1 Andr, 
1 1953 U 'peg. Rezullati posmatranja pokazall 
au da ta otslupaпja od пormalne krlve promene 
•ЈаЈе nlsu uopAie posledlca nl пepreclzпosll 
meren)a пl ma kog drugog uzroka van zvezde, 

, vet da su to stvarne kratkotra)пe promene 
sjaja јеdпе 111 obeju komponenll. Kollko su 
aatronoml sll\bO obracall pa!nju па ovu po)avu 
najЬolje ае vldl tz ovog slutaja. 1948 godlne 
amerlfkl astroпom О. Eggen prtmcllo Је takvu 
pojavu kod ekllpsne zvezde 44 1 Boolls, all 
nlje ла \о obratlo posebnu pa!nju sm~lrajucl 
ta olstupanja .dtstorzljom" krlvc. Tek је 1953 
godlne japanskl astronom Н11ruhata ukazao 
na ovu pojavu kod zvezde 44 1 Boolls. 

таепо poreklo ovlll malih promeпa sja)a 
nlje poznato, all Sll(1ecl ро obllk11, brzlnl 1 
amplltudl promeпe lmamo dovoljno r.azloga 
da pretposlavlmo da se ovde radl о ешрсl· 
Jama sllfпlm oolma па Suncu. 

Ovaj zakl)11fak povlael za soЬom nekollko 
druglh elje се proveravan)e verovatno postall 
uskoro )edan od va!nllt zadataka astronomlje. 

1. PostoJI vellka verovatnoca da se ovakve 
llratkotrajпe promeпe uqte kod golovo svth 
zvezda 1 tlme dokate da nepromenljlvlh zvezda 
nema. А to zпatl da se ubuduce otslupanja 
pojedlnlh meren)ц sjaja пepromeпljlvlh zvez,\a 
ne mogu unapred smatrall .gre§kama merenja' 111 - ako 
је otstupanje vece - jednostavno оdЬасЩ pretpostavljaju~l 
da Је ono nastalo Ьllo zbog dejslva atmosfere, Ыlо zbog 
nekog drugog, nama oepoznatog, razloga vап zvezde. Ро· 
trebno је, dakle, da sc о svakom otstupanju ubuduce ро· 
vtde ozbll)no raroпa, 

2. Clпjenlca da su ove male promene uofeпe dosada 
umo kod dvojnlh zvezda ( АЕ Aquar/1 је lakodje dvo)na) 
ро!аКа naa mпogo па lo da su IVI do sada poznall crveпl 

d пlj1va sJaJa takodje dvojne zvezde. Ako se 
patulj ettf:~~~hnson-ove teori)e (vldl pro§li broJ Vastone) 
:SdJa 1 kulava da objasnl postanak vellklh promeпa s)a)a 
k~da !~епiЬ patuljaka moramo da dodjemo do sledeca dva 
zakljntka: 

) rvenl patuljcl treba takod)e da pokazuju male· Pro. 
men: siaJa. Ovo се lzgleila uskoro Ыti dqkazano, bar za 
цеkе od nJih. · · · 

Ь' 1 ebalo ы da 1 ekllpsne promenljlve, koje pokazuJu 
male "va~ljaciJe sJaJa, povremeno nagld promene sjaj ~а 1 
do 2 prtvldпe vellflne. Kollko nam Је poznato ova po1ava 
Joi nlje uoteпa. 

о. v. 

Dlrlgovanl projektlli razvijaju se 1. u Vel!ko) Brtta. 
niJI u poslednje vreme. Jedna od stariJ•h ta~vih letecљ 
ЬоmЫ za borbu prollv neprljateljskl~ avlona pr1kazaпa Је 1 
ira posledпjoJ Vazduhoplovпoj lzlozЬI u Farпborou kra'J 
Loпdona. оа ы postlgla vecu brzlnu 1 domet, ona tma 
eetlrl роmоспа raketпa motora prltvr§cena za bokove. . 

Na prvoJ slicl vlde se razmcre rakete, ciJI se podact 
јо§ dr!e u tajoosjl. 

Na drugoj sllci raketa se dlie uvis pomoc•• spurcdnih 
·motora. 

. 0тос· 
Na lrecoj slici prlkazan је trenutak otpadaoJ a Р no 

·ь k t h d G lal' n• ra е nl motora ро prestaпku njihovog ra 8 ·. reJn! 
lelo rakete produiava sa sopslvenim pogoпom dalJ c Р klh 
cllju па koji se sama raketa пavodi pomocu elektroni\Ju 
uredjaja kojl oda§llju slgпale prema пapadacu i oprav Ј 
se prema od)~ku ovlh slgпala. 

Hei<e напомене о СI<али привидних величина ввев~~;а. 

Количина светлости коју видимо да нам шаље нека 
звезда изражава се бројем који се зове величииа или 
.Ataruuiliyдa те звезде. Вел ичина је тако дефинисана да 
веhој количини светлости одговара мањи број . То значи 
да је звезда б . величине tлаб11јег сј аја од звезде 5. вели
чине. Установљено ј е даље да је количина светлости која 
одговара звездама 1. велнчине дв а и по (2,5) пута веhа 
од колнчине светлости кој а одгова ра звездама 2 величине, 
а ова је опет 2,5 nута веhа од оне која одговара 3 
величини и тако даље. Ј везде кој е се Још могу видети 
голим оком јесу б nри в идне величин е. Број 2,5 узет је 
зато што његов логаритам износи 0,4, дакле цифра веома 
nогодна да се њоме рачун а. 

Сир Џон Херш ел ј е н а шао да је ј една просечна 
звезда 1 величине око 100 nута сјајниј а од најслабије 
звезде која се још може видети голим оком . Енглески 
астроном Погсон је још 1850 предложио следеhи систем 
који се још и данас употребљав а. 

Пошто разлика од 6. до 1. величине износи 5· 
магнитуда потребан је ј еда н број N који помножен 5 nута 
самим собом даје цифру 100. Ј езиком математачара изра· 
жено значи да N подигнуто на 5. степ е н треба да буде 
100 тј. у виду формул е написано N5= 100. А то даље 
значи да је N број који te 5. ко рен и з броја 100. 

Извуlш 5. корен је практично заметан посао, међутим 
помоhу логаритмовања то иде врло просто. Потсетимо 
се да је - у обично употребљаваном логаритамском си· 
стему - логаритам неког броја експонент којим треба 
степеновати 10 )!.а би се добио тај број . Како ј е 102= 100, 
значи )!.а је 2 логаритам 0.11 броја 1 ОО . Према томе наш 
број N је пети корен из 102. Логаритмисањем Ј!.Обивамо 
да Је N = 2,511887 или скраhено 2,512 или још краhе 2,5. 

Ово нам сада показује да је звезда 1. величине око 
2,5 пута сјајнија <>А звез.11е 2. величине иџ. Прост лога· 
ритам од 2,512 = 0,4 олакшава израчунавање односа сјаја 
између звезданих величина. Да узмемо, у ову лоследњу 

сврху, тј . ради израчунавања односа сјаја између раsних 
магнитуда, само јеЈ!.ан пример. Израчунајмо колико је 
звезда 22. привидне величине (Ј!.акле веh близу гравице 
моhи телескопа чије огледало има 5 метара у nречнику) 
слабија од эвез)!.е б привидне величине (која је иа граници 
моhи голог ока). 

Разлика у величинама је 

22- 6=1б 

Значи 2,5 треба 1б пута помножити самим собом да бв 
се добио тражени однос сјаја. У математичком облику 
то he изгледати овако 

2,516 

Ако сад лоrаритмишемо овај последњи израз биl!е 
1б пута log 2,5 

или, пошто је логаритам од 2,5 = 0,4 биhе даље 
1б пута 0,4 

а то је равно б,4 

Из лоrаритамс к их таблица може се видети да је 
2 500 000 приближно број чији ј е логаритам 6,4. 

Дакле : телескоnом чије је огледало пречника 5 метара 
видеhе се з.везде кој е су 21/ 2. милиона пута слабијег сјаја 
од најслабИЈИХ звезда које се Ј ОШ могу видети голим оком. 

До истог овог резултата можемо доhи на следеl!и 
још прости)и начин. За свак их пет магнитуда однос, као 
што смо видели, износи тачно 100. У 1б магиитуда имамо 
3 интервала од по 5 маrнитуЈ!.а и још један интервал 
више. Према томе написаhемо 

100 х 100 х 100 = 1 000 000 
а кад узмемо у обзир још један интервал више биl!е 

2,5 х 1 000 000 = 2 500 000 
дакле тачно онако као и малопре. 

Р. Д. 
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....,.,... 8 уоспреово сааб OIIJUp. За мерење аре111еа. 
е&Ј*ВО ву Је 'IICCI8IIII8 са цатвом, 10)11 Је енwе 11~ 
•ре npollll IOJII 11е IIOC:IUТPIТII СТUИО AOTt Plla.tO, ТI'D 
.. )1 вoriD 611rв IIOfiiYIIO свrурак у њеrову т.tчиоет. 

'1 1011 1ЈР018М 6ошаоевh Је o6u11o рша мt~>еАа: 
.,......,. npt'BIII Cyau, AO.IИPI, РIСтоrања Мер11у118 
оа attl. ape»eell у ао)с DIAI аа)мање растојање 11311eJty 
qe.aвuna Cyвlll • моете uo и само ово растоЈ1~ 
.-с apoaUI Су1111,1 ttpo3 114C08ИII круг мтд. Боmко1111 
Је 01011 apм•вiOIII 11111110 аа Меркур кма у nречнкк}' 12'', 
110 11 11 Је ороа~ настуn1о •1етврт часа npe вpt~teq 
IOje .UIY Xue)Ue та6.tице 11 рачуии Де.tнnа. 

nowтo Је у самоме Раму овај !Јролаз IIOCMarpaa ц 
fOIII тр11 места, 6ownaиh у расnравк Jla)e nодатке и 0 
puy остииz nосмlтрача , те њн.хове резултате ynope~yje 
са CIO)IIIII. По своме оSнчају, он н овде скреhе паиаьу 
81 бpiiiUoИIO вођење рачуна о rрешкама које се wory 
no)allfТII nрuвком nос:матрања. јер • КаА се не примети 
IIIXIP 11 мца rрешка у nосматрању, закључuи који се 
113 тмеоr oOCIIITpaњa иuлаче могу бити веома nоrрешни•. 

буауhи веоwа nажљив н вешт nос:матрач, БошкоанЬ 
.е nроnушта Al на крају ове своје раснраве дола кАко 
оје 110r1o nриметити никакав траг атмосфере на Меркуру. 
Ctora 01 осnорава твр~ења неких nосматрача којнм а rt, 
nрruиком PIIIH)HI Пpo.il4111, учинило да је ова n.1 анtта 
OIIPY*tlll сјајним прстево11, што бн ука3нваnо на посто
јан.е атмосфере. 

Друrн Боwковиhев рад објавље11 1753 јесте De Junot 
otmorphaera, t~ко~е штамnаи у Риму. Ово је свакако 
ua)CJta611)H раА нa1uer астроно~еа, јер он у љему ло.•ази 10 
:~~ц.учка .аа на Месецу постоји нека врста апюсферt. 
Само, по Боwковићу, Месец uема атмосфере која би 6и .1а 
tJiиqнa ЭеЈI.ъниој, т). код које би rустнка оnадала са IJИCII· 
11011. Мес;ечева атмосфера има сву.аа приблt1ж1ю исту 
fYCТIIIIY 11 uиcau је стога наэива флуил.ом н упореl)ује са 
ео.аом, nошто постоЈи јасно ОАре~ена гра11нца нзме~у 
oeor ф.сунu и око.пвоr ме~уnnакетарtюr простора ; т~~о 11 
ПО8рWНН1 IO.IC р83Ј\В8)1 ВОАеНИ ОЈ!. В83душноr noкptt B!Ч! 
Зем.ы. 

Иао и ваше ..ааваwње појмове nоrрешна. о в а Бо· 
ш•оанhееа теориЈа бнле је у њеrово време всом ~ зnН4· 
IA!II8, те )е no11eнyt~ расправа имала још доп IIJMIЫI. 

.....,... О.. СССР., према писвrьу п~~~р11 чкоr 
WAfXOIIIIOIBOr ча.соnнса • Avlatlon Weck"' смештен с с у 
ка оерllферн)и COijettiOr б..ока, o,ltBOCifO дуж та к Јв~не 
,nоцеве ~~~·. 113 њих « ~еоту rа~атн цнљсвн у · 
OUROj E.lpon1. А.wсци и САД. Најв~жtlиј с coo)crrкc џЈ · 
lt'hlt 6ае III.IIX се у об.lастн Рнrс, на обвлн Лtп F<J HIIJ~. 
У o6.ucnl Keuorcбepra Jt оцт .. е с:е моrу л м а ш н т 11 , и 
рuетама t.IИ'IBIUI BtмiЧIIoj • V-2· . 0.\ PYAIIIIRD у с.· ос р110) 
WICI.caoj .10 Pypi, с.tи еажu11 саобраhајш1 чuор<> 11 1 
ив,tyetpiCIH центри у СрtАњој Евроnи 11 Скзнд н н3 "1~· 
6181 •• 1136аци11ње ракета !на острву Рнrен нмЈ з< ct 
lош '1 rpal)tњy. Осмм тога, п.tанкрају се базе у Тнrн нrиtг, 
'! б,lиsllь 6рфурr1, ц nравцем rгђања према Р а 1 нс ol 
Oб.uc:t11, Aвnepne~ry и Ротердаму. Дармие .нl , .'nrr. 
IIOf'•и 61 бlrrв стаеывн OOit ватру са Карnат а н н .• : ~рЈ· 
Ј•ве. У Mal)lpcкo) 8110.1110 су nостављене ра ке тн ~ 6Ј" 
са DJIIaцtM ral)uoa nрема Јуi'ОС.Iавијн 11 Јал рану . С.:нq ~ • 
.uвau pii(OТIIIIZ dаза 113rра~ен је на nолуострву К<>ЈЈ r 
об61С111 Apuвtue~~a 11 аа уwhнма река Об н Je ,нl,-rf 
Tpt.afТIIO COI/tftl, lt8D се, раде ва вкшссте пеtо о ) r '''18 

tt•llae 97 това 1 с .tО.Iетом ОА 5.600 iШ.аом е то рЈ 
(.De.r PIJeger•, бр 10fl953) 

ca~ttmpoxuoorp/JфCNU rШL.IЩfl C)II/Ц/l : AIIJO у AU.ffliju 8Н2 с-+, /lf~/10 Jl йllltu/ll }( з 11 Ct+. 

DonJI s.loj unte,•e atm fere, ftromos{tra, koja se ra· 
olje mogla vldetl 11 vldu cr,·eo., oЬrut3 S!tno ц vreme 
retltlh poj4va po1punlh цntevUJ pomr.stenja , 8peklrolн~llo
gralom Је postala Pfl tupoЬ~ i trotlvan)ilnAta veko) prlllcl. 
Na nekoltko ~-.:lll(lh op:;ef\·., t oтlj~ u 1c1u vrk с: vet od 
aamog 08ро оЫЈеnЈ~ OI'<J1: ln trumcnl~t ~~ redovoa posma
lran}a svakodne1·na atl m<'lnj., <'l'olt un~evoq Јоја u ~1-
lo.tl I.'OdOnlkOII/11 1 kJIC'I/UOIOI~h Нttij3 . '!3 Slftl ј е jl!d311 
lllltav nlmnk о ''elloчt k:~ldjttniO\t: llнi) 1\ . N~ нjemu 
se vlde lamne mrl)e " ,·f~Ju p3huljlc'a, tt3t vanc {lokulima, 
IVefla poiJa 111 faкu!omr povr$/n,, , kojc ja \'l jг ju flM4d 
meat.t gde с u un~ 1· l n• nilfm loje vfm~ мl a.ze pegc: 1 
ltkult, 1 Шljlad, ta1nrм 1>/akno , kојэ niStr rlf 14 druJ!o do 
(lf011itler4.nce llOIId liromo fc re, projel«o~aпe па njcnu NVc · 
1111 poцdlnu. 

DAnu }е utvrdjena vcu lzntedJu utc.sfnno tJ 1 l н tenzl · 
~ta o.v/11 poslednjlh роја1• э. s јеdн 1rз11с. 1 ll p,, vell tJne 
1 ltu u r.cvo/11 gгupe pcs;a nad kojom !о se one dogodlle, s 
drnge strane. Spektrolн: ll o kopska posmэt r ,шj~ pokнuju da 
11 trenutku mak lm11ma pojave dol tll.l do lthaclvanje mвl -
rt)e koja se цtlm vraca u hr mo feru Pro!t1Ьc r ~nc u Ыl· 
dnl bromoslerskc erupciJc (k<10 I~ЬI Ina 1vore1 lпа lioj' !та је 
1 PQ ~'lk m~·a) olltu 11 hr omo~Jcr~k" erupclju k~d se 
ova poJavl. U lom lr n1a lktr r& Aglo · pojat.!va l11lcntllet 
vodonlkov\h 1 k.lllcl)umovill li olj~ u l1rom f rl, 3 1 /о la.ko 
1 untevo иlltllnje па l'e<~f11.a kratklm radlo·b lasfma. Na 
2mljl se, pak, je1•lja skoro polpщr prckld r'dlo·vcza па 
lllatlllm talaslma (od 1 О do ОО fll ) tt r111:dju •vlh t atгk<~ 111 
05\'ttiJenoj pululopfl. - Zна d:1 se ovt 1413:11 pro liru па 
~llkt dвl)lne posle odЬI J<~ni• na jontwvllrtlm s/ojtvtma 
ьcmt/lnc alma.,lcrc koji с pr~1fru od 100 do 3011 km t~= Zemljc {jonosftro). 1 e lcmctJH Zcmlj loog magncllzma 

• pt~rpljuju rnвtne prom nc. :'\eke od htomoslersklb 
erupdja, JX)5matrane od 19•6 do 1949 god loc, Ьtlc su pra
t-eae 1 vellklm povet.tnjcm lntend le!a k mlfkfh lf<lkova. 

~са do:apc do Zeml!lne ро r\Joe vu~ н ZemiJint -~ 
gn~tlne polov , tftatl da 1.1 о\' tt~ 1 ntelelltriP~Jt. Po
jav• narotllo po)af onOR 11ntevoк radlo·ttaf tnjll obJafn~Ua 
~ prol.wt m Ьr1Љ fesii ~A kr z ne loje\1: 'untc · atmo
tfe u kojltna to 1rа~пЈе 1 na~.ajt:. fmllova11 un:ee\"11 te-
tJce m411'1! da •u pгcf~!IIO lиxra vodontko Љ atom., 

Ј r 1~ ovo naj rJЬII atl/ 1 c:lc rн en 3 l и uнt vo) al fi!O {etl. 
Prv1 f{r upa J)Q)IIV3, koje t d Radjeju )ed!IO\'rtmtoo 

l1romo f~r$klm erupci/LIIl18, prtpl uje ·~ izvat1orn un 'Uffl 
tala. nont &r•teнju . ~0\'3 i lrattvвnt~ om gu~l~ u d4 se 
do t~ potttd.,no odredt l' r l ro<J~ ovo~g zrlttnJ:s. 1\:ulo !t- e
fOY8f:Ita prt:lpo ta1•k3 d 31 Ы оно шoglo po trщoo tbrl ~н lo · 
нos!ett•, lo: da Ы zэfo l zu•t ~ l o r ·d<i,'11o OdЫI nje ll tflkiЬ 
ladlo-131вч otpremljeltllt S<l Zet11l j<' 1 u le<J OY()jl.a " uplo 
prekld 1·еи па kratklm \3135 т . ·malr•J 5.С ц "etOI•al tЩe 
da ~:tюк pojat311Q{( S urн~~vщ:: u 1tr31j1Jbt~.t t~ u~пја u tr • 
ou tku lt f01no~f r kr rupcJJ~ 11 l aj nov Јој l•pod ottllt koJ I 
oorm•Joo posfojc u jono f~rl, i lo tak•' kOJI n рrQрџ.Ча 
kt ~ l ke fala. do Jooo~l r llCR lh uptJe. Zalo 1 11r шоtе 
doёl do odbl)anjг nt ј0110 !erl . ро1 · ' с' na rstlttm ltla
slm• pr kldэ prllog 0\'0tiJ h' ~t•(I)U ~u·· гс 1 роЈач• kod 
dщ~il1 radlo·!ala'4. N3juЬcdljl IJc Ol ' 1'011-rdju)u l"('%ult~tl 
sl:tlo lh rc,gt tro1•an j tJnj.! u Ј опо f., ri kojt , datt ~ r~ 
5.'1 ''сНkоц broja ri ilлl 11. nl р karu j1a da и r m ht1)mQ
slcrsk/lr rupclja nета dulюktlt t ruklu rntћ Р'' m м u 
noslcr kJm slo) vlm~, Teor1•ka r ~.Lm1tr нја ~katulu dt1 . ~ 
uzrokom po~matr a r1!JI porcm .ај~ n10t m\1tr ~lf pof~ano 
SuпЬ:~>о 11Hr aJjuЫta lo uat ct1jc k ј potl~ od , lllkJ 11 
n)e!{ovoJ 4tmo fc rl (l'od ntko,·e L<t lнЩа u ultraiJubit <'1!1 
delu p4:klr8), Od роЈа~·с rro' ~ /Onlщvanog ojt l' rod Јо
по lcrc ФОЈ(U dolнlll 1 k:a lkпlr Jnl j)Ori!Шct.lljl u dncvn 
hodu ckmenb Ztmljln • ma,кo.:tlc.ma . 

(CI~I ct Te.r re. . 3~. 195.3) 
8 . 
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.М f1 ;«'• 11'328, 4=--5'25' Велика АИфузка маrлива 
' у Ориону. Њек разrра

в~ облик се лако эапажа 
и у мањим дурбкнима. У 
веАрој и тамној ноhи, уз 
употребу малог повеhања, 
изrпеАа као светао эепен-

/ 
касти обпак. Обухвата ви

wеструку ЭвезАу Э - по
знати • Трапез у Ориону•. 

М 111 ; а;= /)Ь4911, 8,= + 32033' Лепо, отворено звездано 
јато. Црвена звезда 9 прн
ВИА&е вепичине у близини 
среАИwта. Садржи преко 
~ звезда o;t 10 до 14 

м as : а= 6'06m, б = + 24021· 

2244 ; а= 6/IЗOD, В = + 40S4' 
(NQC) 

прив. вел. 

Отворено јато слабијих 
звезда пречника око 20', 
Под аобрим условима за· 
пажа се и rопнм оком. 

Лепо, отворено јато зве· 
зда од 7 ао 14 привидне 
вепitчике. Видљиво је и 
слободним оком. Црвена 
звезда 6 прив. вел. (12 
Monocerotis) нема физичке 
везе са овим јатом . 

М 44; а= 8b37m, ._ = + 2QOIO' Пространо . отворено Ј ато 
у сазвежl)у Рака , вндљ11 во 
слободвим оком. У астро· 
номији је познато nод 
именом Praesepe. 

А. Ћ. Ky6u'leдa 

. 
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КАРТА САЗВЕЖЋА СЕВЕРНОГ НЕБА 

која кулиiDПiирају увече током јацу-ара, фебруара и •рта 
(Еквинокциум 1950,0) 

' . 1 R 1 
L.----~ L 

---.----т - -- ----
<:; t 

1 
1 
1 
1 
1 

' ' t • 1 
• 1 

• 
1 
1 
\ 
1 
\.--

t 
1 

г---_,. ,. . . . . ' 
/ 

. , 
1 

/ 
/ , . . 

..., __ 
1 

1 
1 

1 

.,. 
- -- --~-L-, 

• 1 

5. Жираф<Ј 
б . Вел ики Мед вед 

15. 1\ о чиј а ш 
16. P I-'C 

17. Ј\1\ а.l и Јlа в 
38. Орион 
39. Је ц 

/ 

/ , 
/ 

'• .6' 

40. Бл изан ци 
41 Ј едноро r 
42. Мал и r·rac 
4 З. в ~'Л 111{ И flac 
44 . .Jia11a 
4-! :Ј . Кр :.~з 

45. 
4о . 
4 1. 
48. 
49. 
59. 

• 
•д / 

1 
1 

1 
1 

Хид р:1 
Р :1к 
Лав 
Се к ( та 11 т 
Шщж 
r·oJl.> G 

• 

---

. . ' 
З!) L.., 

•"' • 

---

5 

- ---------
f' OSLUJ,\1} ,\ STN ,\ Nit /,. (ЩЈС.- \ : 

Kako ume lп ik :amH!ja ptmjcпj~ vasio пske rakele ROrimm 1 - ; ~ оkп ;- 11 11d Zemfte и bfJ·· . •
1 

, 
• ' ·"11 l'rs ас•о!! Zcmlt ltt o~ sulelita 




	000_001_7768
	002_003_7772
	004_005_7774
	006_007_7775
	008_009_7776
	010_011_7777
	012_013_7778
	014_015_7780
	016_017_7781
	018_019_7782
	020_021_7784
	022_023_7785
	024_025_7786
	026_027_7787
	028_029_7788
	030_031_7789
	032_033_7790
	034_035_7791
	036_037_7792
	038_039_7793
	040_041_7794
	042_043_7795
	044_045_7796
	046_047_7797
	048_049_7798
	050_051_7799
	052_053_7800
	054_055_7801
	056_057_7802
	058_059_7803
	060_061_7804
	062_063_7805
	064_065_7806
	066_067_7807
	068_069_7808
	070_071_7809
	072_073_7810
	074_075_7811
	076_077_7812
	078_079_7813XXX
	080_081_7814
	082_083_7815
	082_7815

