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ВАСИОНА, часо пис за астрономи ју и астронаутиr<у. Издаје 
Астрономсно друштв "Руђер Бошновић" и Комисија зэ астро 
наутину ВСЈ, уз сарадљу Ју гословенсr<ог ра r<етно г и астронау
тич r<ОГ друштва. - Излази 4 пута годишње. Годишња прет
плата 300 динара, nо ј едини бр ој 100 динара. Чланови Друштва 
добијају часопис бесплатно. - Ученици свих r.uнo-;ra могу но
ристити I(ОЛеr<тивну претnлату: четири учениr<а r<оЈИ се учлане 
у Друштво , уз снижену чланарину од по 60 динара годишље, 
добијају заједн ични једа н номnлет. - Власниr< и издавава ч 
Астрономсно друштво "Руђер Б:эш rювиh". Уредништво и ал
министраци ја: Б ~оград, Волги на 7. Претплате слати у r<Орист 

рачуна број 10 1-22-3-48. 

Сло г изнавачне установе: "Научио l\СЛО", Београl\, 
Byr<a Караџиhа 5 

Штамnа: "Привредни гrр егле11" Јl,обрЈчнна 8 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 
АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРQНАУТИКУ 

УВОДНА РЕЧ НАШИМ ЧИТАОЦИМА 

ГОДИНА Х 

1962 БРОЈ l 
Б ЕОГРАД 

Са првим бројем Васиоие за 1962. годииу Уређивачки одбор излази. 
пред читаоце са Васионом нешто смаљевог формата. Ово је уследило због 
посебних фивавсиских разлога . 

Васиова је покренута половином 1953. године. Трошкове издаваља 
заједнички су сносили Астровомско друштво "Руђер Бошковвli" и Ас'i'ро
ваутичко друштво Ваздухопловвог савеза Југославије. Трошкови издаваља
вису мали. Примера ради наводимо да је у 1961. години сваки број Ва
снове за који плаliате 75 динара, стварно коштао 375 динара. 

У току ових девет година заједвичког издаваља Астроваутичко
друштво ВСЈ прерасло је у Југославевско астроваутичко и ракетво дру
штво са задатком да се искључиво посвети стручвом раду и издаваљу 

одговарајућих стручвих публикација из астроваутике. На састанку пред
ставника оба Друштва, 22. фебруара 1962. године Друштва су се спора
зумела: 

1. - да Југословенско астронаутичко и ракетво друштво у будуliе· 
ве сноси трошкове издаваља Васиове, која . остаје орган Астрономског 
друштва "Руђер Бошковиli"; 

2. - да у Васиони оставе и даље рубрика за астронаутику коју ће· 
у 1962. г. водити другови ивж. Д. Квежевиli и С. Корда, чланови Уређи
вачког одбора; 

З. - да lie Југословенско астроваутичко и ракетво друштво пре
дузети мере да љегови чланови и убудуliе остану предплатвици Васиове •. 

На састанку је констатовано да је досадашља сарадља Друштава 
била неопходна, корисна и успешва. Васиова је у току ових девет година 
стекла углед озбиљног часописа који ужива признаље својих читалаца и. 
представника државвих и друштвевих органа, који су субвевцијама омо
liили љегово излажеље. Оба Друштва размељују Васиову за виз часописа. 
ивостравих сродних друштава. 

После осамостаљеља Југославенског и ракетвог Друштва освовава. 
је при Ваздухопловвом савезу Југославије Комисија за астроваутику са 
задатком популаризације астроваутике. Представници Управног одбора 
Астровомског друштва ступили су у преговоре са овом Комисијом да Ваз
духопловви савез Југославије и даље учествује у издаваљу Васиове. Наи
шавши ва подпуво разумеваље код одговорних руководилаца ВСЈ, ocтalie 
Васиова орган Астровомског друштва "Руђер Бошковиli" и .Комисије за 
астроваутику ВСЈ, коју у Уређивачком оДбору представљају поменути 
уредници рубрике за астроваутику. 

У варедвим бројевима читаоци ће добити штампав садржај другог 
тома Васиове за године 1958-1961. 
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С обзиром на велике трошкове нздавања ми позивамо све члаиове 

и предплатнике да што пре пошаљу члаиарииу или предплату за 1962. 
годину и да измире заостала дуговања из 1961. године. Са жаљењем кон
статујемо да се велики број немарно односи према овој основној обавези · 
мииималиог личног доприноса за одржавање часописа. Број жиро рачуна 
ва који треба послати члаиарииу или предплату налази се у сваком броју 
ва другој страни корица. 

Позивамо све читаоце да код својих познаника препоруче Васиону 
и нађу бар још једног предплатника. Читалац који прикупи и пошаље 
rодишњу предплату за 10 предплатннка добија у току те године часопис 
-бесплатно. За сва обавештења обраliати се па адресу : 

Астропомско друштво "Руђер Бошковиli", Београд, Волгипа .7. 

УРЕЋИВАЧКИ ОДБОР 

ЏОН ГЛЕН - . ТРЕЋИ КОСМОНАУТ У ОРБИТИ 
Први Американац у вештачком сателнту - велики успех пројекта Меркјури 

Двадесети фебруар ове године биће забележен као први зна
чајан и дуго очекивани успех у оствариваљу америчксг щ: ојекта 
"М е р к ј у р и". Потпуновню< авијације америчке морнариЧI<е пешадије 
Џон Глен (John Н. G1enn) извршио је три орбитална лета OI<o Земље 
у напсули · "МА-6", ноја је популарно названа "Ф р е нд ш и п 7" 
("Пријатељство 7") . 

Претходници овог Гленовог успеха били су Алан Шеперд , који 
је у сличној напсули остварио балистични лет дужине ненолино сто
-rина нилометара 5. маја прошле године и Вирџил Грисом ноји је 
21 . јула прошле године остварио сличан балистички лет. Непосредне 
припреме за Гленов орбитални лет биле су један обилазак оно Земље 
капсуле "МА-4" без човека, само са инструментима, 13. септембра 
прошле године и, нарочито, орбитални лет чимпанза Еноса 29. но
вембра прошле године, ноји је два пута обишао нашу планету у 
напсули која је била потпуно слична Гленовој. 

После дуготрајних припрема и десет одлагаља, до којих је до
лазило и;ш због кварова у ракети ,_,А т л а с д'·' или због лошег вре 
мена на предвиђеном месту спуштаља у Атлантику, Џон Глен је 20. 
фебруара у 9 часова и 47 минута (по источном америчком времену, 
ОДНОСН() у 15 часова И 4 7 минута ПО средљееврОПСКОМ времену) ЛаН
сиран у напсули "МА-6", ноја се налазила на врху поменуте ранете, 
у нружну орбиту. 

Космонаут Шеп:.рд· је у своју напсулу ушао З сата и 44 минута 
пре лансираља. За то време су проверавани сви уређаји, па је чан 
отнлољен и један квар на улазу саме капсуле. Девет минута пре 
испаљиваља ракете Џон Г.1ен је помоћу радиотелефона у капсули 
разговарао са својом породицом, ноја је била удаљена ненолико сто
тина нилометара. 

ВА СИОНА Х. 1962. Ј. з 

Г ЛЕНО В ОРБИТНИ ЛЕТ 

Потиснут силом од 176.000 kg потиска, ноју су створили ра
нетни мотори "А т л а с а д", Џон Глен се у својој напсули већ један 
.минут после лансираља нашао на висини од оно 120 километара. 
Убрзо потом он је послао свој први извештај: ,_,Осећам се добро. 
Поглед је изванредан! Предамном се пружа диван плави хоризонт! 
Видим Канарсна острва ... африч-
Ј<У обалу!'' 

После 28 минута лета Глен 
је био изнад јужног Судана где 
је ,ушао у Земљину сенну. Поче
ла је љегова прва ноћ у васиони. 
Продуживши нретаље високо из
над Африке, Индијсног Онеана, 
Аустралије , Тихог Онеана и САД 
Гленова напсула је негде над Ат
лантсним океаном, после 88 ми
нута и 29 сенунди , завршила први 
круг око Земље. 

За све време боравна у ор
бити Џон Глен је одржавао ра
диовезу са базом у Кејп Канаве
ралу, односно са нонтролним ста

ницама I<oje је надлетао. Када је 
ушао у други орбитални нруг 
Глен је приметио да је покварен 
аутоматски уређај за оријенти
саље капсуле. Због тога је, по 
одобрељу, прешао на ручно упра-

' 

вљаље системом за оријентацију. Глен йолеће у васиону 
Било му је предложено да због 
овог нвара орбитални лет заврши после другог I<руга, али је он 
замолио да му се одобри спуштаље тек после трећег обиласка Земље. 

Систем за управљаље положајем Гленове капсуле састојао се од 
18 ранетних моторчића у којима сагорева водоник-супероксид. Систем 
је био подељен на аутоматски део, са 12 мотора, и део за ручно 
управљаље, са 6 мотора. Ова два дела су могла функционисати ном
биновано или засебно. Моторчићи су тако распоређени по ободу нап
суле да се могу супротставитИ свакој тенденцији заузимаља непра
вилног положаја или тумбаља. Потисан ових мотора је од 0,5 до 
11 kg. Нена врста аутоматског пилата реrулише рад једних, а носмо
наут, помераљем једне једине командне палице, рад других . 

После треhег обиласка око Земље Џон Глен се у својој кап
сули "М-6'.' (названој "Френдшип-7") спустио на површину Атлант
ског Океана 360 километара севера-источно од порторикансног града 
San Huan или, тачније, 166 миља источно од острва Гранд Турк 
у Бахамском архипелагу. Површину мора Гл'енова капсула додирнула 
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је у 2 часа и 43 минута по источном америчном времену (20 часова 
и 43 минута по нашем времену) - 4 сата 56 минута и 26 секунди 
nосле тренутка лансирања. Двадесет и један минут после пада у 
море до капсуле је допловио амерички разарач "Ноа". Са овог ра
зарача Гл ен је трансnорта ван на носа ч авиона ,_,Рандолф", а одавде 
на острво Гранд T ypl<, где је био подвргнут детаљном леi<арсном 
nрегледу. У акцији спасаваља учествовала је флота од 3 носача 
авиона, 24 разна друга брода, 60 авиона и 15.000 људи. 

Г ЛЕНОВИ УТИСЦИ ИЗ ВАСИ ОНЕ 

На конференцији за штампу, кој а је организована убрзо после 
Гленовог орбиталног лета, овај амерични космонаут је дао занИЈI\Љиве 
одговоре о својим утисцима од којих овде неке наводимо: 

За вре;v1е боравка у бестежИI-IСКОi\1 стаљу - каже Глен - на
nравио сам разне поi<рете главом да се уверим нefie ли неки од тих 
поi<рета или комбинација поi<рета довести до сметљи у мом орга
низму. Задовољан сам што могу објавити да нисам осетио никаi<вих 
негативних последица бестежинског стаља. Напро1ив, било је врло 
угодно. Моји покрети nриликом хватаља појединих инструмената 
били су веома nрецизни. 

У условима бестежинског стања, наравно, лако се губе пред
мети. Мени ct: то десило с малом капсулом филма, ксју с;ам извадио 
да је убацим у фато-камеру. Испустио сам капсулу и покушао је 
ухватити. Али уместо да је ухватим прстима, ја сам је само додирнуо 
и одгурнуо. Она је одлебдела ван мог дохвата некуда међу инстру-
менте. Више је нисам видео. · 

Било је предвиђено да нешто и поједем. Узео сам мало хране 
коју сам истиснуо из тубе у уста. Гутање ми није задавало тешкоћа. 
Сматрам да се за време бестежинског стања у васиони неће смети 
да једе нешто што се лако дроби, као што су кекси. Мрвице које 
би се откида:ле и лебделе наоколо човек би могао покупити једино 
мрежом за хватаље лептирова. 

Залаз Сунца је вероватно најимпресивнији доживљај у орби
талном лету: Доживео сам га три пута за време лета и после спу
штања још једном. Залаз нарактеришу изванредно живе боје. 

Доживео са~1, наравно, и три изласка сунца. Кад сам погледао 
око себе, причинило ми се да гледам у неку врло густу скупину 
звездrt. Али то нису биле звезде. Била су то, у ствари, мала жућ
касто-зелена светла, слична кресницама у ноћи. Само, те су честице 
биле свуда уоколо и било их је на хиљаде. 

Кретао сам се врло полако кроз то јато. Проценио сам да је 
моја релативна брзина пролаза кроз ове честице била З до 5 миља 
на сат. Оне нису потицале од капсуле. У прво време сам помислио 
да су то познате бакрене иглице, раније избачене у орбиту. Али ове 
честице нису личиле на иглице. После сам помислио да су ове че
стице настале распадаљем и хлађењем пара водоник-супероксида из 

i,. 
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ракетних моторчића система за ори
јентацију капсуле. Али ющ сам на
мерно укључио једну такву рш<ету, 

нису се појавиле нове честице. 
Нех<е од тих честица дошле су 

тано близу да су зашле и у сеину 
моје капсуле. Тада су ми изгледале 
као мала бела телашца пречника од 
главе чиоде до 1 центиметра. Струч
љаци сада проучавају појаву ових 
честица, али ја немам никанво јасно 
мишљеље о томе. Посматрао сам ове 
честице сва три пута приликом из

ласка Сунца. 
Поред квара аутоматсних уре

ђаја за оријентацију кап су ле, због че
га сам прешао на ручно управљаље, 

и нвара уређаја за хлађеље, због чега 
сам се прилично загрејао, јављено 
ми је да су телеметри регистровали 

да један од топлотних штитника 
није више чврсто везан уз I<апсулу. 
Због тога сам ретро-ракете ух<ључио 
касније, како би притисак ваздуха 
спречио отпадање штитника. 
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Како се зa,ltUutљa да је изгледао Шoй
лoiiiuu utiiiиiiiiiUK када се нейредви/јено 

одвојио од Глеиове кайсуле 

За време орбиталног лета могао сам разликовати копно од мора, 
па сам чак по промени боје мора јасно уочио Голфсну струју. При
метио сам и наводљавана поља око града Ел Паза. Летећи изнад 
градова разликовао сам блокове кућа, тргове, а видео сам и мо
стове на рекама. Мислим да се поназала као доста тачна претпо
ставка да hy моћи разликовати објекте величине од сто метара 
па навише. 

Да сам имао потребне моторе мислим да ми не би била никаква 
тешкоћа да се_ приближим ракети-носачу, ноју сам неко време видео 
иза себе и тако остварим маневар-рандеву. 

* 
После Гл ена, по пројекту "М е р к ј у р и" у орбиту fie у кап

сули "МА-7" бити лансиран мајор Доналд Слејтон, а ::Јатим још 
неки астронаути. Циљ је да се по овом пројекту оствари 18 оби
лазака око Земље. Крајем идуће године, када програм пројекта 
,_,М е р к ј у р и'' буде и:::црпљен, прећи he се на оствареље новог 
пројекта •.• Г е м и н и'' са васионском напсулом за два човека и за
датком да се оствари маневар:..рандеву са неким друим вешг тачким 

сателитом. 

СШ.еван Корда 
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О POSTANKU MESECEVШ KRAТERA 

Galilei је Emat rao da 1>и Mesecevi krateri nastali иsled vulkanske 
aktivno ti. Ро Scropes-и о vиlk~ nskoj aktivnosti govorimo onda ako iz 
pиkotina nekog nt: bt kog tela koje se hladi izlazi cvrsta, tecna ili gaso
vita materij п . Izlivi mat t: rije na (vt:cu) povrsinи i iz dиgackih pиkotina 
ne mogи ima1i znrc ја za formiranje kratera. Cevkasti izlivi, koji izЬа
сији na povrsinи v like kolicine lave, k~ menja i gasova, i formirajи po
znatи vulkaщkи kири, vec privlace vеси paznjи. Medиt. m, kod vиlkan
skih kира na Zemlji odnos i7mt:dи mase planine i precnika kratera је 
velik, dok је kod Mesecevih kratera ta j odnos mali (slika 1 ). Mozda је 
iz иnиtrasnjosti Meseca doprla na povrsinи takva materija koja је i po
red velikog kratera stvorila mali prsten. I na Zemlji ima tak\тih vиlkan
skih formacija koje и pot·edenjи sa kraterom imajи kruznи planinи si
romssne zapremine (slika 2). U Nfmackoj ovakva tvorevina se nз ziva 
maar. Postanak kratera na Меsеси moze se objasniti kao posledica гa
sprskютanja dzinovskЉ me.hиrova koji izlaze na povrsinи. 

Sl. Ј. а) Meseёev kratu, Ь) p1·esek vulkanske kupe 11а Zemlji. 
Sl. 2. Pl·esek maar-fom:acije па Zemlji, koja је nastala pos!e izliva gasova. 

Na osnovu specificne tezine Meseceve moze se pretpostaviti da је 
Mesec imao materijи slicnog sastava kao Zemljina magma. Magma је 
tecna masa и kojoj preovladиjи silikati а koja sadrzi i gasove. U иsijano
tecnom stanjи Mesec se tako brzo hladio da se iz tecne mase nisи -
isparavanjt:m i иnиtrasnjom difuzijom - otstranili gasovi, nego sи se и 
magmi, koja se hladila, formir;;Ji gasoviti me.hиri. Stvaranje mehиro\ra и 
' 'elikim dиЬin~ma mogli sи prouzrokovati mehиriCi koji sи dospeli tamo 
posle pada meteora na Mesec. 

Na osnovн иslova ravnott:ze и mehиr-formi, karakteristika strиjanja 
formiranih oko me.hиra, jednacine stanja gasova, za polиprecnik r me
hura oЬlika diska, doЬija se sledeca jednacina: 

gde sи: о - kolicina gasa koja izlazi iz 1 cm3 magme, 
R - иniverzalna gasna kon5tanta, 
Т- temperatиra gasa, 
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g - иbrzanje sile teze, 
М- molska tezina gasa и mehurи, 
Z 0 - dubina и kojoj se stvorio mehиr. 

Vrednost z se dobija iz veze 

p = pg z 

gde sи : р - pritisak gasa и mehиrи, 
р - gиstina magme. 
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Zbog male vrednosti konstantni clan с se moze zanemariti tako 
dobijamo : 

r = V oRTz0 

ЗgM z 

Neka Ьиdе z = 10 km. Pri statickom pгitiskи koji odgovara ovoj 
dиЬini mehur se vec visc od 1 О /:.т priЫizno povrsinskom delи , ра, prema 
tome, on је prakticno na povrsini. Sledeca taЫica, na osnovu gornje 
formиle, daje prednosti r za razlicite vrednosti dиЬine Z 0 : 

Z o 100 km 

- -
1 r 90 km 
! 

150 km 200 hm 

130 km 180 km 

ь, 

•, __ .,._ ... _ "---- ~~-

Sl. З. Diinovski mehur stize do tanke ёvrste kore, odbacuje је nastranu ( iz toga se jormi1·a 
krttzna planina) i rasprskava se. 

Sl. 4. Mehur nije и mogucnosti da potisne nastran:t debelu ёvrsttl koru; gasovita masa 
eksp/odira . . 
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Ako se na dиЬinj od 150 km stvorio mali mehur, onda poluprec
njk mehura koj ј ј е sti gao na povrsjnи u dobroj ј е saglasnosti sa prec
nicjma kratera GrimaJdj (237 km) i Clavius (230 km), posto smo, pod 
и lovom raspada mehura, izracunali poluprecnik mehura najvece za
pr mine. 

Mehur kad dospe do povrsine odstranjиje sa svog риtа vec cvrstu 
tankи korи , koja pliva na tecnoj masi, ј tako nastaje krиzna planina male 
zapremjne (slika 3), Zapremina planine moze se prestaviti kao 

V = r2
" d 

gde ј е d deЬJjjna cvrste kore. 
Mehиr се, medutjm, statj ako dospe do debele kore. Pl-iljиЬljuje se 

uz nји ј posle jzvesnog vremena eksplodira (slika 4). Razbacani delici 
kore formjrajи zrakastи fогmас јји terena. Postoji mogucnost da ovi zraci 
nastajи i na taj nacin sto se kroz pиkotjne nastale posle eksp~ozije iz
ljje magma. 

Svakako ima i znatan broj takvih kratera koji su nastali dejstvom 
drиgih vulkanskjh aktivnosti ili pak kao rezиltat pada meteora. 

ТНЕ ORIGIN OF ТНЕ RING-MOUNTAINS 

Dissolved gases lefc spring-like the rapidly cooling lunar materjal. 
Part of the released gases emerged in form of huge ЬиЬЬlеs on the 
surface producing the characteristic ring-mountains and иnder certain 
conditions the radial system too. 

(Prevod Т. D .) 

RAZVOJ ZVEZDE 

Mohcicst B ela 
Madarska 

Poslednjih petnaest godina u razvoju astronomije obelezeni su na
roCito veljkim иspesima u oЬlasti kosmogonije, to jest u oЬlasti, koja se 
bavi proЬlemima postanka i razvoja nebeskih tela. Mozda cudno zvuci 
tvrdenje da је nauka tek sada posle toliko vekova u stanju da bar deli
micno odgovori na pitanje koje је od uvek mucilo ljude. 

Da је pitanje о postanku nebeskih tela staro koliko i istorija cove
canstva najbolje svedoCi (:jnjenica da ne postoji razdoЬlje istorije iz kojeg 
ne potice bar nekoliko dokиmenata и kojima se izlaze misljenje о po
stanku nebeskih tela. Daleko Ьi nas odvelo cak i samo nabrajanje ogrom
nog broja misljenja i teorija о ovom proЬlemи. koji pre dokazиjи dиboko 
neznanje njihovih autora nego sto objasnjavajи postanak nebeskih objekata. 

Ustvari sve do druge polovine XVIII veka nije postojalo nijedno 
rnisljenje, koje Ьi unekoliko licilo na naucnu hjpotezu u savremenom 
smislи reci, jer njjedno od njih. nije polazjlo od nekih materijalnih Cinje-
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nica. Sve sto је dotle Ьilo receno о ovcm predmetu predstavljalo је samo 
plod Ьијnе maste ili religioznih predrasиda onih koji sи iznosili to mi
sljenje. Tek se 1755-te godine prvi риt j:Ojavio jedan rad, koji se mogao 
smatrati naиcnom hipotezom о postankи nebeskih tela. То је Ьila po
znata rasprava nemackog filozova Emanиela Kanta. 

Cetrdeset godina kasnije, 1796-te godine poznati francиski astronom 
Simon Laplas objavio и svojи teorijи о postankи Sиncevog sistema. U 
ovom radи on је posao od osnovne Kantove misli da sи se sva te1a и 
svemirи razvila jz jednog prvoЬitnvg gasovitog oЬlaka pod dej stvom si1a 
gravitacije. Pod zajednjckjm imenom Kant-Laplasove teorije ova hipoteza 
је odjgrala veoma znacajnи и1оgи tokom ce1og XIX veka. Cak i danas 
ona njje izgиЬi1a mnogo od svog znacaja, iako је и medиvremenи stvo
reno niz teorija, koje sa vise i1i manje иspeha pokиsavaju da otk1one iz
vesne nedostatke Kant-Lap1asove teorije, ilj , koje predstavljajи sasvim 
nov nacjn pri1azenja proЬlemи postanka ј evo1иcije Sиncevog sistema. 

Mada zadatak ovog clanka nije da nabraja sve ove kosmogoniske 
hipoteze, niti da izlaze njihovи sadrzinи, ipak moramo da pomenemo 
jednи karakteristicnи osoЬinи zajednickи za sve njih. Rec ј е о cinjenici 
da је veCina do danas objav1jenih kosmogoniskih hjpoteza posvecena pro
Ьlemи proиcavanja postanka i evolucjje Sиnca i Sиncevog sistema, dok је 
ргоЬlеm evolиcije osta1ih nebeskih tela, na priшer zvezda ilj zvezdanjh 
sistema, Ьiо иvek zapostavljen ili veoma povrsno obraden. 

То је, иostalom, razиm1jivo . Naиka је odиvek raspolagala sa sraz-· 
memo mnogo vise podataka о Sиncu i planetama nego о zvezdama i 
drиgim objektima dalekog svemira. А kako izoЬilje cinjenica prиza naj
vise izgleda da se dode do tacnog resenja proЬlema, Ьilo је najprirodnije 
da se posveti naroCita paznja proЬlemи evolиcije Sиnca ј planeta koje 
ga okruzиjи. 

Mada је ovakvo rezonovanje иopste иzev naиcno jspravno, ipak se 
ono и slисаји teorjja о evolиcjji Sиncevog sistema pokazalo kao netacno. 
Као dokaz da је nase tvrdenje ispravno slиzi cinjenica da nijedna od 
ovjh hipoteza nije иspela da objasni sve do sada prikиpljene podatke о 
Sиncevom sistemи . U ovom slисаји brojnost cinjenicnih podataka nije 
mogla da pomogne da se resi proЬlem, јег sи se svi oni, budиCi da su 
doЬijeni u relativno kratkom razdoЬljи istorije covecanstva, prakticno· 
odnosili na stanje Sиncevog sistema и jednom trenиtkи njegovog razvoja. 
То znaci da su astronomi, koji sи se bavili ovjm proЬlemom, morali da 
odrede сео razvojnj риt Suncevog sjstema na osnovи podataka, koji su 
se odnosili samo na jedan trenutak njegovog postojanja. Upravo u ovoj 
cinjenici leze sve teskoce i ona objasnjava zasto ni do danas njje stvo
rena takva teorija о evolиciji Sиncevog sistema, koja Ьi objasnila sve 
prjkиpljene podatke. 

Pomenиte teskoce sи s druge strane, nametnule Cisto spekulativnu 
metodu resavanja proЬlema kosmogonije. Drugim reCima, naucnici su 
bili primorani da сео tok evolucije Suncevog sistema sami izmisljaju. То 
је razlog da је broj teorija о postanku ovog sistema bezmalo jednak broju 
naucnika, koji su se bavili oYim proЬlemom u poslednjih dvesta godina 



10 ВАСИОНА Х. 1962. 1 

i da sи sve one Ьile i ostale samo manje ili vise verovatne hipoteze. Ono 
sto је svim ovim hipotezama ipak davalo izvestan pecat ozЬiljnosti, jeste 
to, sto sи sve one polazile od materijalnih Cinjenica i sto sи pokиsavale 
.da objasne evolиtivne promene na osnovи poznatih zakona prirode, ne 
prizivajиCi и pomoc nikakva bozanstva ili neke metafizicke sile. 

Nije tesko shvatiti da ova metoda stvaranja kosmogoniskih hipoteza 
krije и seЬi mogucnost skretanja sa materijalistickih pozicija na ideali
.sticke о сети, иostalom·, najreCitije svedoCi niz starih а i savremenih hi
poteza, koje su и sиstini najoЬicnije idealisticke mistifikacije i zbog toga 
veoma daleko od toga da Ьиdи naиcne teorije. 

Posle svega se postavlja pitanje da li је ovaj naCin prilazenja pro
Ыemima kosmogonije nиzan i da li, mozda, ne postoje drиge, vise naиcne, 
metode za resavanje ovog vaznog pitanja? Pozitivan odgovor na ovo pi
tanje nametnиo је sam razvoj astronomije za poslednjih nekoliko decenija. 

Vec smo naglasili da sи sve do pocetka ХХ veka izgledi za ·makakav 
-ozЬiljniji podиhvat na роlји kosmogonije zvezda Ьili minimalni, jer naиka 
nije posedovala dovoljno Cinjenicnog materijala о njima. Medиtim, nagli 
razvoj tehnike za poslednjih pedeset godina prиzio је astronomiji niz novih 
instrumenata pomocu kojih је Ьilo mogиce doЬiti bar neke osnovne po
·datke о fizickim karakteristikama иdaljenih nebeskih tela. Tako је postepeno 
росео da raste broj zvezda ciji sи sjaj, masa i velicina Ьili poznati sa 
manjom ili vecom tacnoscи. U poredenjи sa brojem i preciznoscи podataka 
·О Sиncu, poznate Cinjenice о zvezdama i danas izgledaju smesno oskиdne 
i neprecizne. Ра ipak, иkoliko је vise rastao broj zvezda cije sи mase, 
.sjaj i dimenzije Ьile poznate, иtoliko sи vise rasli realni izgledi za stva
ranje teorije о postankи i razvoju zvezda i zvezdanih sistema. Drиgim 
reCima, postajao је sve oCigledniji paradoks da се se pre resiti proЬlem evo
lиcije zvezda о kojima posedujemo oskudne podatke, nego evolиcije Sun
·cevog sistema о kome posedиjemo ogroman broj cinjenica. 

Ovaj paradoks se, medutim, moze lako objasniti. Dovoljno је da za 
trenиtak predpostavimo da razlike и veliCini, sјаји i masi zvezda poticи 
·otuda sto se one nalaze na razliCitim stиpnjevima razvoja, ра da postane 
jasno da se pravilnom klasifikacijom ovih podataka о zvezdama moze do
Ъiti slika о njihovoj evoluciji. Sto је veei broj zvezda utoliko је veca ve
rovatnoea da ctmo naCi zvezde na svim moguCim stupnjevima razvoja. 
PostupajиCi tako, astronomi se nalaze и роlоzзји coveka, koji Ьi pokusao 
da pravilnom klasifikacijom i najpovrsnijih podataka о иzrastи veceg broja 
ljudi koje nasиmce srece na иlici, stvori sliku о opstem toku evolucije 
svakog pojedinca. 

Ovakvo prilazenje proЬlemima kosmog.:>nije zvezda ima i svojи ne
zgodnu stranu а to је da nismo и stanju da odjednom stvorimo роtриnи 
sliku о celom razvojnom putи zvezda. Slika kоји na ovaj nacin doЬijamo 
о evolиciji zvezda lici na neki nedovrseni mozaik, ciji se pojedini delovi 
lepo razaznajи ali se celina jos иvek ne moze sagledati. Pred astronomima 
se jos uvek nalazi dиg i mиkotrpan posao popиnjavanja praznina и ovom 
mozaiku. Ali to sada vise nije va:lno. Glavno је da је naden pravi риt 
za resenje proЬlema evolиcije nebeskih tela. 

... 
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. Ј edan od prvih istori~~kih detalja . ov~g mozaika predstavlja tako
~vaш Herzsprиng-Raselov dtJag~am . OvaJ dtJagram daje vezu izmedи sjaja 
1 tem~erat~re zve~da а_ na~tao Је и prvoj ~ece~iji ovog veka. Vec prvi 
nac~tnш dtJagram Је zacudю astronome SVOJirn tzgledom, jer se pokazalo 
d~ tzme~~ ov~ d~a parametra postoji iz'::sna zavisnost. Iznenadenje је 
b~l o l:'t~ltko ~есе, sto se na osnovи ovog diJagrama uvidelo da sve zvezde 
Пisи ~~tth dtmen~ija i da izmedи t_emperature, sjaja i zapremine zvezde 
postOJI neka иzrocna veza. Zvezde ogromnih dimenzija i vrlo niskih tem
peratura ~~kozvani crv~ni sиperdzinovi naS!i su se и ovom dijagramu do 
z~ezda dzшova v~lo vtsoke temperatиre, а ove su opet, stajale na celu 
шzа и k_om~. sи bile. por~dane zvezde Ciji sи sjaj, temperatura i dimenzija 
opadale 1dис1 ka kraJи шzа. Na samom kraju niza nalazile su se zvezde 
vrlo malih dimenzija i niskih temperatura. Njih su astronomi nazvali 
crvenim ~atuljcima: ~?sle ovih ~tkrica nista nije Ьilo prirodnije nego da 
se r,overщe da ovaJ dt)agram skrtva и seЬi kljuc za resenje proЬlema evo
luciJ~ _zvezda. Reklo ~i se cak da. nizovi zvezda и ovom dijagramu pred
stavlJaJи _same ро seb1 faze razvoJa zvezda. Zbog toga је i zakljиcak Ьiо 
n:?vos.~tslen: Zvezde se l"azvijaju tako sto prvo nastanи crveni sиper
dzшo~1 IZ oЬlaka tam~e materije а zatim neprekidnim sazimanjem, zvezda 
prelazt kroz sve faze prtkazane и Herzsprung-Raselovom dijagramu. Uostalom 
1 Kant-Lapl~sova teorija је tvrdila da је Sиnce, koje se na ovom dija
gramu nalaz1 _medu zvezdama patuljcima, nastalo sazimanjem ogromnog 
oЬlaka pod deJstvom sila gravitacije. 

Medutim, ~brzo se po~aza_lo da је nauka jos uvek daleko od resenja 
P~?Ьlema ~yoluctJe zvezda, Jer Је postojao citav niz pitanja na koje ovaj 
d~!agram ПIЈе . mogao da odgovori. Pokusaj da se na njih doЬije odgovor 
ШЈе иsрео ш kada sи formirani dijagrami, koji sи иkazali na odredene 
veze izmedu dr~gih_ fizic~ih parametara zvezda, na primer, izmedи sjaja i 
m~se :~ezda . . Љlо Је oc!gledno da sи ovi dijagrami samo jedan detalj 
sllke CtJU <;~lши ?~ .~ozemo da sagledamo, jer nedostaju drиgi detalji. 

Sledec1 oz?tlJШJ1 napreda~ na. роlји kosmogonije zvezda иCinjen је 
tek 1~47~me godшe, kada Је sov)etski astronom Viktor Ambarcиmjan otkrio 
postoJanJe takozvanih zvezdanih asocijacija. 

Njegovu pa:lnju privukla је cinjenica da se na nekim delovima neba 
~al~~e v~ce ili manje grиpe zvezda istih fizickih osoЬina. Posto је pazljivim 
1SpltlvanJem utvrdio da је nemoguce da su se te zvezde slиcajno nasle 
na okupu, zakljиcio је da ~и one nastale na mestи gde se ·i sada nalaze. 
Daljim ispitivanjem kretanja ovih zvezda utvrdio је da su one fizicki me
dusobno J?OV~za~e i da и stvari, predstavljajи roj zvezda, koje se dosta 
b~zo ':ldalJaVaJЦ Jedna od drиge. То znaCi da ovaj sistem zvezda nije sta
btlan 1 da mora da se raspadne. Ako је sve ovo tacno onda mora da Ьиdе 
t~cno i to ~а sи z~7z?e iz as?~ijacije bile nekada medиsobno rnanje uda
l)ene а mozda sи с1шlе cak 1 Jednu kompaktnu prvoЬitnи masи. Posavsi 
od pr~tp~stavke da su sve zvzde iz asocijacije formirane iz prvoЬitne 
mat~fl)e . 1 ?а su se sve pocele иdaljavati iz jedne tacke, profesor Ambar
cи~l)an Је 1zracu~~o da p~oces raspadanja asocijacije ne moze da traje 
dиze od deset rшlюna godшa, te, prema tome, ni starost zvezda iz aso
cijacije ne moze da bude veea . 



12 ВАСИОНА Х. 1962. ~ 

Ali kako prosecan zivot zvezda traje oko sto milijardi godina, da
kle, deset hiljada риtа dиze nego sto traje proces raspadanja asocijacije, 
to se moze zakljиciti da clanice asocijacija spadajи и red onih zvezda 
koje sи tek rodene. Ovaj zakljиcak је delovao veoma ohrabrиjиce, jer 
је to znaCilo da se proces formiranja zvezda nije odigrao i zavrsio и 
da1ekoj IJroslosti, vec da se on odigrava i sada, pred nasim ocima. Posle 
ovog otkrica veoma sи poras1e nade za иspesno resenje ovog proЬ!ema 
kosmogonij e. 

A1i i pored toga resenje proЫema је jos иvek vrlo daleko. Otkrice 
asocijacija pre svega, dove1o је и pitanje tacnost teorije о evolиtivnom 
putи zvezde stvorene na osnovи Herzsprung-Raselovog dijagrama, jer su 
za pos1ednjih deset godina otkrivene kako asocijacije crvenih sиperdzi
nova, tako i asocijacije crvenih patиljaka. То znaci da se zvezde ne ra
dajи obavezno kao dzinovi , vec se furmirajи i kao dzinovi i _kao pa
tu1jci а takode i и svim stadijиmima izmedи ova dva krajnja tipa. 

Otkrice zvezdanih asocijacija је pokazalo da ni proЫem formiranja 
zvezda nije resen. Sve do ovog otkrica verovalo se da se sve zvezde ,. 
bez izиzetka, formirajи sazimanjem velikih оЬ!аkа hladne i veoma raz
redene materije pri сети dolazi_ do sagrevanja materije iz oЬlaka. Kad 
ovako zagrejana materija dostigne jednи odredenи temperatиru pocinjи 
и sredistи zvezde da se odvijajи razni termonиklearni procesi, koji od 
tada ра do kraja zivota zvezde slиze kao izvor njene energije. Medutim,. 
cinjenice doЬijene proиcavanjem asocijacija izgleda da ne potvrdиjи ovo 
misljenje. Tako na primer ogromna veCina zvezda iz asocijacija nepre
kidno izbacиje iz svoje иnutrasnjosti materiju и vasionski prostor. Ko
licine gasova koje pri tome Ьivаји izbacene prilicno sи velike, tako da 
ovaj proces ne moze da traje dиgo а da se ne dovede и pitanje opsta
nak zvezda. То znaCi da је za mlade zvezde karaktesticno izbacivanje 
nekog viska materije. U pri1og tome govorila Ьi i Cinjenica da sи oЬicno 
asocijacije obavijene oЫakom veoma razredenih gasova koji se lagano 
sire. Svi sи izgledi da је ovaj oЬlak nastao od materije kоји sи zvezde 
izbacile и procesи svog formiranja . Zbog toga profesor Ambarcиmjan 
smatra da sи zvezde nastale od tamnih tela veoma velike gиstine. On 
је ova hipoteticna tela nazvao ,_,protozvezdama'·'. Ро njemи Ьi materija 
protozvezde Ьila и sиpergиstom stanjи, sto znaci da Ьi jedan kиbni san
timetar te materije tezio na Zemlji nekoliko hiljada do milion tona .. 
Sto se pak tice procesa formiranja zvezda on Ьi se sastojao ne и sazi
manjи vec и razredivanjи prvobltne materije, о сети izgleda svedoci i 
izbacivanje materije iz zvezda. 

Zanimljivo је da је profesorи Ambarcumjanu poslo za rukom da 
dokaze da se i zvezdani sistemi- galaksije- isto tako formiraju u asoci-
jacijama i da se u beskrajnim dubinama vasione i danas· mogu naCi ga
laksije koje su u procesu formiranja . Pada u oci da i kod mladih galaksija. 
kao i kod zvezda postoje procesi izbacivanja materije. 

Najzad radi potpunosti treba da napomenemo da је ove godine na 
XI medиnarodnom kongresu astronoma profesor Ambarcumjan izneo do
kaze da centralna zgusnjenja u zvezdanim sistemima, koja se oblcno nazi-
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vaju "jezgra galaksije", ne predstavljaju slucajno formirani skиp zvezda, 
vec da su to oЬlasti и kojima se intenzivno odvija proces formiranja 
.zvczda i cele galaksije. Ро njemu jezgra galaksija sи "kosmogonicki ak
tivni" centri Vasione . Sto . је jezgro galaksije vece, to је galaksija mlada, 
а sto је manje, to је ona starija. Galaksije koje sи bez jezgra spadajи, 
prema njegovoj teoriji, u red onih sistema koji sи do kraja formirani i 
lcojima ne preostaje nista vise nego da se raspadnu. 

Posle svega recenog jasno је da glavni posao oko resenja proЬlema 
nebeskih tela tek predstoji. Zadatak ocigledno nije lak, a1i је ipak realan 
i и nacelu se moze 1·esiti. Do sada postignuti rez.ultati na po1ju prouca-· 
vanja evo1ucije zvezda i zvezdanih sistema najrecitije govore da је ovakvo 
_prilazenje proЬlemu jedino ispravno, jer moze d-a pruzi rezи1tate zasno
vane na cinjenicama. ZahvaljujиCi sve siruj primeni ove metode proиca
vanja proЬlema postanka zvezda, astronomija је danas na najboljem pиtu 
-da stvori opstu s1ikи о evolиciji zvezda i tako odgovori na jedno od naj
stai·ijih pitanja postav1jenih и istoriji. 

А sta се Ьiti sa odgovorom na pitanje о postankи Sunca i Sиncevog 
sistema? 1 ovaj proЬlem се Ьiti resen, a1i posredno to jest onda kada 
nam opsti zakoni evo1иcije zvezda budи poznati, jer је sigurno da u op
.Stim crtama evolucioni put Sunca ne moze bitno da se razlikиje od риtа 
.koj im idи ostale zvezde. 

V asilije Oskanjan 

ПЛУТОН 

Прошло је тридесетак година од проналаска планете Плутона, 
девете и за сада последље планете нашег планетсн:ог система. 

О овој планети и данас се врло мало зна из два разлога: што је 
исувише удаљена од Земље и врло неподесна за посматраље и зато 
што је тек недавно откривена. 

Плутонова путаља је прилично ексцентрична. ЕI<сцентрицитет 
љегове путаље је највећи међу путаљама велиi<их планета и планета 
уопште. Он износи 0,21. Нептунов еi<сцентрицитет је најмаљи и из
носи тек 0.01. 

Плутон може понеi<ад да буде удаљен од Сунца и 49.3 астраном
сюiх јединца, где је acтpoHOJ\Ici<a јединица позната раздаљина Земља
Сунце; н:ада је најближи, онда је удаљен 29.7 астрономсi<их јединица, 
од Сунца. 
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Нагиб путаље П IYTOJ-Ja према еклиптици је такође већи него. 
код свих осталих планета . Он износи 17°8', док Уранов износи свега 4б ' . 

Време обиласна Плутона око Сунца износи без мало два н по 
вена, тј. 248 година (248,43 год.) . Дон Мернур има максималну брзпну 
на пут<Ј љи: 59 km/sec., дотле Плутон у најбољем случају нреhе се 
брзином Сlд б km. у сенунди . Упоређено са земаљсним размера 1а :. 
Мернур је ловачни авион, а Плутон теретни воз. 

ПриЕидна величина Плутонова ј е 14.2, нада нам је најближи . 
.а lб.5 нада је најдаљи. Да бисмо посматрали Уран довољно је иi\1ати 
оштар вид и знати где се он тренутно налази. да бисмо могли по
сматрати Нептун треба узети сrсвим скроман доглед и знати где се 
налази . Међутим, ЗЈ<О желимо да видимо Плутон, потребно је посе-
довати телесноп од 30 сантиметара. (Он може да се види и са 
маљим , али врло слабо). 

Ма да су подаци о Плутону досада наведени били прилv ч но 
исцрпни, чиљ се пређе на детаље чисто физичне природе, тј. када 
треба да се изнесу подаци о маси, густини, тежи, трајаљу ротац1 је 
итд ., онда подаци постају врло непоуздани . Чак и сам пречник Плу-· 
тонов ј е несигуран. 

Треба , међутим , реhи о Плутону нешто друго. Плутон је про
нађен са врло много напора и труда . Што се више удаљавамо од Суr-ща , 
шансе за проналажеље вене нове планете све више опадају; мада њих 
има , можда чан и даљих од Плутона: јер планетски сјај и величю-:а 
су релативно мали и неподесни за посматрање. Осим тога , већ саћt 
Плутон је привидно на нашем небу звездица 15-lб привидне величгс ,. 
канвих има небројено много у појасу еклиптике и сама планета ~-; о ј у 
би мсжда пронашли се губи у мору сличних објею:та, а љено г.ри 
видно дневно кретаље је неприметно, да би је по томе могли отнрити. 

Граница Сунчева система, према неним рачунима, тј. цаљина на 
којој је Сунце још у стаљу да практично делује као привлачан центар · 
је неколико пута већа, него што је даљина Плутон-Сунце. 

Дакле , број неоткривених планета је вероватно доста вешши .. 
Има на џример, неких комета које се удаљавају од Сунца 1б8 пута 
више, него што то чини Земља. 

Према низу мереља која су учиљена у шестој деценији овог 
века, дошло се до закључна да је трајање Плутонове ротације јед
Наi<О око б дана (тачније речено око б,5 дана) . Међутим, питаље је 
да ли је ова вредност довољно поуздана. 

Што се тиче Плутоновог пречника, сматра се да он износи око 
5.000 km, што је такође несигурно. Пре неких 20 година изнета је 
предпоставка , да је Плутон можда исто тако велики као и Нептун , 
али да услед специјалних услова физичке природе рефлектује 111ало 
светлости. 

Температуре на Плутону су врло ниске (блиске fПсолутној нули) 
и верује се да на њему нема атмосфере, пошто је она наталожена 
на. површини планете у чврстом стЗљу. Захваљујући томе, на Плутону 
НИЈе апсолутна ноћ . Сунце на даљини Плутона сија као што би код 
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нас на Земљи сијало 275 пуних Месеца . То је сјај 30 пута јачи него 
нод нас на Земљи сјај тзв. "6елих ноћи", на већим северни111 и јуж
ни м географским ширинама . 

Историјат проналасна Плутона је познат. Први човек који је спо
менуо могућност постојаља две трансуранске планете био је Петер 
Ханзен, истакнути астроном-теоретичар из XIX вена. То је тврђеље 
Ханзен изнео оно 1830. Леверије , по отнрићу Нептуна , нагиње могућ
ности постојаља транснептуна. После љих читава чета астронома 
понушава да уђе у траг деветој планети . Поменуhемо неке: Тод, 
Форбес , Лау, Григал, Томас Си , Гајот , Лауел, Виљем Пикеринг и 
наравно Фламарион , познати ловац на атракције. Од свих љих , неке 
позитивне резултате добили су прво : Лау 1899. и Гајот, десет година 
касније . Међутим, то су само остали непроверени резултати . Пикеринг 
је имао најбоља решеља, али није успео да их верифинује. Матема
тички , он је 1909 , 1919, 1928., дакле све у размацима од по 10 го
дина, решавао проблем путаље девете планете . Нарочито добро решење 
му је из 1919 и само је игра случаја тада омела проналазан Плутона. 

Лауел је четврти и последњи од оних ноји су математични 
решавали проблем девете планете и усnели да добију доста дебре 
резултате. Мада је добио врло добре резултате и мада је Чаi< и сам 
успео да сними Плутона 191 S. године , није знао да га је открио. На 
љему лежи највећи део заслуге Зd nроналазаi< Плутона и зато (мада 
је то случајна I<оинциденција) ознана за Плутона, у исти мах даје и 
иницијале Персивала Лауела, човека на чијој је оnсерваторији, после 
љегове смрти nронађен Плутон. (Ознаi<а за Плутон је PL.) 

Проналазач Плутона био је Клајд Томбо , тада nочетник-астроном. 
Плутон је nронађен 21. јануара .19Зо. 

Драгослав Ексиигер 

RANGER 111 - VASIONSКI BROD SA INSTRUMENТIМA 
ZA ISPIПVANJA NA MESECU 

Pri udaru о Mesecevu povrsinu kapsula sa instrumentima vasionskog broda 
"Ranger III" iskoristice svoj sopstveni raketni motor za kocenje, kako Ьi smanj ila 
brzinu na 32,8 m/sek. · 

Nacionalna agencija za vazduhoplovna i vasionska pitanja (NASA) objavila је 
prve detalje о sfericnoj kapsuli, odredenoj za Jansiranje pocetkom pro!eca 1962. go
dine u cilju spustanja instrumenata ·na Mesec. Ovo su prvi napori SAD u tom 
pravcu. 

Predvideno је da se na oko 32-40 km iznad povrsine Meseca, odvoji od va
sionskog broda "Ranger III" kapsu!a sa instrumentima tefine 25,5 kg i pomocu 
sopstvenog raketnog motora za kocenje, sa smanjenom brzinom, udari о povrsinu 
Meseca. Smatra se da се instrumenti, i pored grubog udara о povrsinu Meseca, ostati 
nepovredeni. 

Vasionski brod, ро odvajanju kapsule, nastavice put i sa brzinom od oko 8000 
km/h razorice se pri udaru о Mesecevu povrsinu. 

Vasionski brod "Ranger III" је sada jos u razvoju се! strane firme Jet Pro
pulsion Laboratory (Pasadena, Kaljfornija). Samu kapsulu 72 potrebe pomenute firme 
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radi vazduhoplovлo odeleлje Fordove motorske ko mpaлije iz Ka1iforлije (Aeroлautic 
Divisioл of the Ford Motor Соmралу iл Ne\vport Beach, California). 

Progгa111 ispitiuanja. U programu koji objavljuje NASA predvida se ukupno 
de\ret laл s iranj a va ioлskih brodova Rangc r. Ovo ј е uvod u program iskrcavanja ёo
veka na Mesec koji se predvica do 1970 godiлe. 

" Ranger 1", lansiraл u avgustи О\'е godiлe, imao је za cilj da ispita pona~anje 
konstrukc ije u orbiti. Orbita је bila suvi~e niska, no instrumenti sa broda sи radili 
zadovoljavajuce. 

"Ranger II", koj i treba da bude lans iran u oktobru ove godine ima s1ican za
datak i dopunice prvu fazu programa ispiti\ranj,a. Sa "Ranger-om 111" zapocinje DO\'a, 
druga faza и ispitivanju kојз се takoce biti zaokrugljeлa sa dva ispitivanja. 

Opis kapsule. Kapsula, 1optastog oЬi ika, precnika oko 300 111111, sadrzi seizmomer, 
temperaturske pisace, elekt.roлske instrumeлte i izvor napajanja. Ova unutarnja kapsи1a 
sa instrumentima је и spo1jnoj kapsuli od specijalnog drveta, cija је deЬijina oko 150 
mm. Oko 3,5 kg tecnosti pliva izmedu kapsula и cilju da pri udaru о Mesecevи po
vrsinu dopriлese Ьо1јој raspode1i naprezanja. Ukupni precnik (spoljлi ) је 625 mm. 

Tecлost dozvo1java unutarnjoj kapsuli da se vrati u vertikalлi polozaj (gravi
tacijom Meseca) posle spusaлja ла Mesec. Osetljivi seizmomer се tada biti u tacлom 
polozaju da Ьi mogao da ~а!је podatke ла Zemlju. 

Cim kapsula stigлe ла Mesec росесе prikupljanje podataka. Smatra se, obzirom 
ла bateriski роgол, da се s~ rad iлstrиmeлata odvijati neko1iko mese i. 

Vazлo је da kapsиla bude sposobлa za kontinua!an rad u surovoj Mesecevoj 
atmosferi. T reba imati u vidu da se temperatura ла Mesecu mелја od -120•с (nоси) 
do + 105 °С (daлju) . Da Ьi se odr:Zala priЬiizno konstantлa temperatшa u kapsuli sa 
instrumentima, obzirom ла velike promene u toku dana i noci ла Mesecevoj povrs iлi, 
koristice se izo1acija ролюси vakuuma. Ovome treba dodati da се se јо~ oko 1,6 kg 
vode иkliиCiti kao pomoc u ovoj regиlaciji temperaturskih promena. 

Da Ьi se izbeglo zagadivanje Meseceve povrsine, сео vasionski brod "Ranger" 
се se podvrci Ьioloskoj sterilizaciji na Zem1ji. Svi jnstrttmentj u kapsиli се Ьiti speci
jalno zaptivenj da Ьi se os jgura1j prot jv zagadjvanja. 

Sistem za kocenje i stabilizaciju. Ро odvajanju od vasionskog broda kapsula sa
drzi ј dalje nosj raketnj motor za kocenje i sistem za opa!jivanje, motor za staЬilizacjju 
od kovjra i sjstem za opa!jjvanje, vjsjnomer ј antenu, kao ј sav potrebnj priЬor. Ukupna 
te:Zina instrumentacije, priЬora ј motora iznosj oko 148 kg. 

Motor za kocenje је sa ёvrstjm gorjvom, malih dimenzjja, tezine oko 90 kg 
dinamickj ba1ansjran. M otor radj fjrma Hercи1es Powder Со. 

Za staЬi1izaciju od kovita koristi se sjstem tri mlaza pod 120•. Sjstem za staЬi
lizacjju је montjran u konus mlaznika raketnog motora. Kada је motor za kocenje 
prihvatjo, сео sistem za staЬili zacjjи se оdЬасије. 

Visinomer, te:Zine oko 2,250 kg kojj gradi Wi!ey Electronjcs Со, zapocjnje svoj 
rad na kraju programa ispitivanja. 

Posto njje tacno poznato rastojanje od Zem!je do Meseca, odvajanje kapsиle ne 
moze da se programira. Radio-sjgna1om sa Zemlje aktjvirace se visinomer, kada se va
sjonski brod "Ran~er" priЬШ.i Меsеси . Visinomer, na principи radarskog "eha", ko
risteCi ref!eksijи sa Meseceve povrsine, odredice tacno pomenuto rastojanje. Pri tacnom 
rastojanjи nastupice pr::kidanje signala. · 

Raketni motor noue konstrukcije. Raketni motor za kocenje kapsиle koristi najno
vije principe и tehnicj raketnih motora, koje prjmenjиje firma Hercиles. Motor је 
napunjen dvobaznim kompozitnim barutom, vrlo visokog impulsa, bez guЬitaka na 
krajи sagorevanja. Бarut је direktno и!jven u motor. Komoru Cine prednji p1asticni 
zatvarac, zadnji alиminiski adapter, izolator, telo od specija!ne !egиre, prednji i zadnji 
prikljиcci za vezu. Komora, izo1ator i zadnji granjcnik su uradeni na mandreli; izo1ator 
је od najlon-fenolske mase, а komora i granjcnik ·Od sp::cijalne 1egure. Izolator је po
treban radj zastite komore na povrsinama koje sи usled procepa и barutncm риnјеnји 
izlozene top!jm gas ovima od sagorevanja za vreme rada. 

Punjenje i motor zajedno iznose oko 900 kg. Preёnik motora је 457 mm, dиzjna 
oko 790 тт. 

"Missj!es and rockets", september 1961. 
Ing. D. Knezeuic 
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РАКЕТА "САТУРН" 

Најсиа:Ј/снија а,wеричка вишесйiейена ракеtТtа 

У Сједиљеним Америчним Државама су почели а ове године fie наставитн, 
да испитују веома снаншу ранету, ноја ће омогуhити америчким астронаутима да 
вене терете од досадашњих избаце у васиону. То је вишестепени ранетни пројентил 
"С а т у р н", ноји је пројентован и производи се у Центру за васионсне летове 
"Маршал" нод града Хантсвила у савезној држави Алабамн. Групу научни](а и 
инжењера, ноји су пројеtповали ову ранету , предводи одавно познати Бернер 
фон Браун. 

~ Пројенат "С а т у р н" ће се производити у три, а можда и четири варн
јанте: Ц-Ј, Ц-2, Ц-3 и Ц-4. До сада ј е направљена, а и она само делимично, 
прва вавијанта Ц-1. Опитни примеран ове раЈ<ете усnешно је исnаљен nрви пут 
27. онтобра прошле године. Пошто је то било енсnериментално исnаљиваље, пуш
тени су да раде само мотори nрвог стеnена, доt< су уместо два остала стеnена по

стављени " само љихови модели у nриродној величини и тежини. Лан:ирана са 
Кејп Канаверала, ованва ранета је до~тигла, у верпшалном лету, висину оно 150 km. 

Неколико йредвиf)ених корисних Ш ере Ш а за ракешу С а Ш у р н 
(с лева на десно): Кайсула са йосасо.ч за облеШање Месеца; 
саШелиШска сШаница са йосасо .11; орбиШални но:ач ШереШа за 
йрuйремање .чеf)уйланеШарних ексйедиција; орбu,Шални носач горива 

за rtcШe сврхе 

ј Dасиона 
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Ранетни прој ентил "С а т у р н " Ц-1 имаће три степена, а yr<ynнo ће, од 
подножја до врха, бнти дугачан 56,5 метара. Тежан ће бити 545.000 kg. Са овом 
ренетом ~"еринанци се надају да !;е на висину од оно 480 километарз моћи лан
сирати вештаtfни сателит тежине ЈО.ООО нилограме. Очеr;ује се да ће моћи и~ба
цитн и r;осмички брод теж _не 5.000 нилограма све до даљине Месеца. Ова раi<ета 
ће о.,югућити и да се на Месец иснрца нористан терет од Ј .Ј ОО килограма. 

Раr<ета "С а т у р и Ц- 2" ће бити нешто веhа. Имаће четири степена УI<упне 
внсине 65 метара - нао палата од оно 2о спратова. Она ће, I<ано 1е планирано, 
омогућити да се лансира вештачни сателит тежине 20.500 юtлограма. или да се 
на Месец исr<рца нористан терет од 2.300 нилограма. 

Раr<ета "С а т у р н Ц - 3" нма
ће пет степени и биће YI<ynнo висш<а 
прено 70 метара. Она ће у caтemHCI<Y 
орбиту OI<O Земље моlш да избаци те 
рет од оrю 25.000 нилограма, или да 
до Месеца однесе једног човека са свим 
потребним уређајима и храном, I<ao и 
маљом ранетом, НОЈа би га вратила на 

Земљу. 

Први сшеиен ракеше "СаШур11". Јасно 
се види осам paкe:iiuиx Atoiiiopa iuuйa 
H- i од којих сваки ciiiвapa йoiuucaк од 

йо 85 Шо11а ..:_:;..._ '•};. . • _, 

Т росШейени "Caiuypu", у .моиша:нсноАt 
Шорњу йрилико.м исйttШuвања у васuо/1-

ском ценШру "Маршал" код zрада· 
Хатuсвила . Овај Шорањ сличан је кон
сШрукцији, која ће 11а Кејй Канавералу 
cлy:JtcuШu за лансuрање ове кос.мичке 

раке Ше 

Варијанта Ц- Ј ракет;: "С а т у р н" је у фази развоја и пробних испаљи
ваља. Варијанта · ц- 2 је тек у стадијуму пројектоваља , док се за варијанту Ц- З , 
која се студира, не мож~ са сиrурножliу peliи да ли lie доћи до фазе ноначног пројеi<
товаља, из про:тог разлога шrо се може десити да до тог времена, за неколико годи

на, почну експерименти са бољим ракетама, на пример ракетом типа "Н о в а". 

Највзжнији саставни део све три варијанте ракете "С а т у р н" је први 
степен, ко и је висок 25 метара с пречником од готово 7 меiара. Састоји се од 
девет цилиндричних резервоара за ракетно гориво и оксидатор. Испод резервоара 
налази се 8 ракетних мотора типа Х-Ј, које производи номпанија Рокитдајн. 
Свак~r од ових мотора постиже потисан од 85 тона. У љима мешаљем неросина 
и течног нисеонике долl :> и до сагореваља. Саст.:. вни део мотор1 су цеви и пумпе 
за претакаље горива и онсидатора из резервоара у комору сагореваља. Мотори 
раде свега Ј20 секунди. То . Ј е довољно д1 се створи сил1 нојз целокупну ракету 
избацује готово Ј50 нилометара у вис. 

,. 
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Када буду завршени и испитани нови ракетни мотори типа Ф-Ј, у првом 
степену "С а т у р н а" варијанте Ц-3 биће употребљена два танва мотора, уместо 
8 типа Х-Ј. Нови мотори Ф-1 биће готово десет пуrа снажни ји од мотора Х-1. 

Ранетни пројеi<тил "С а т у р н" ke за оперативну употребу бити спреман 
тен 1965. године. Једна од љегових првих прантичних примена биkе у онвиру 
пројента "А п о л о" - носмиЧЈ<ог брода са посадом од три човека. 

Према пощщима часописа 
" Interavja" и "MjssjJes and Rockets" 

с. к: 

PRIPREMA SAD ZA COVEKOV LET U VASIONU 

Strнёnjacj za vasjcnska pjranja SAD sи оdlиёјЈј da jzvrk jos jedan let sa kapsиlom 
роmосн rakere "Меrсшу Atlas", pre nego ~ro Jansjraju ёoveka и orЬiru oko Zemlje. 
Odluka za ovaj drugj let pala је pos le иspelog !eta robot-ёoveka, jzvedenog rakode ро
mосн "MerCliГY Atlas-a". 

RukovodjJг.c prcjekta "Меrсшу" Dr. Robert Gjlruth ј strucnjak Nacjonalne 
аgеп-: ј ј е za vazduhoplovna ј va >. j oпska pjranja (NASA) James Webb jzjavj]j sи da је 
о,, ај dru;;i le t ne()::'hodan, pre neg.:> sto se uрщј covek u vasjonu. Jos пјје odluёeno da 
)ј се t1 kapsu]j Ьirj smes;eп covek-robot ј]ј majmun . 

1ako su ulozen j zn~tnj nap Jrj ј sredstva za ovaj let, jpak se veruje da се covek 
po1e terj u vasj c nн 1ek u 1962 god. Ovo pogotovo sroga sto NASA trazj rrj probna leta 
sa kapщlom, pre ne.so ~to se ёovek, sme~ten и пјој, upurj u sjroka prostranstva 
vasjone. 

Strucnjacj NASA-e jsrjёu иspeh sa МА-4 (prvj let pomocu "Mercury Atlasa") 
ј иspesno spasavanje kapsule pomocu razaraca Mornaгjce SAD. Preljmjnarne jnforma
cjje pokazиju da sи svj sjsremj radj]j dobro. Kapsula је Ьila иЬаёеnа и pиtanju na vj
sjnj od Ј60 km ј dosrjgJa perjgej prj 254 km. Maksjmalna brzjna је posrjgnиta posle 
1h Ј9 m ј jznos jla је 28.000 kmfh. 

Glavnj razlog za drugj let је provera rada eksplozjvnog mehanjzma za jzbacjvanje, 
kojj је lo~e funkcjonjsao za vreme suborЬitalnog leta asrronaщa Grisoma u MR-4 na 
dan 22 jula Ј961 . g. 

Kapsula koja se иpotrebljava prj letu sa МА-4 nije snabdevena pomenutjm 
eksplozjvnjm mehanjzmcm. KapsuJa МА-4 је starj model ј samo od oznake 7 ра na
dalje "Mercury" jma ovaj novi mehanjzam. Kapsula МА-4 nema nj "amorrjzere" radj 
иblazavanja udara prj sletanju. Каь posledjcu roga, jmamo da је udar sada~njih kapsula 
о povrsinu na kоји slecи tvrdj, nego ~to се to Ьiti и slисаји leta sa covekom. 

Као rezjme svega NASA trazj da se kroz ova trj pomenuta leta bez posade 
provere kapsula, retrorakete (rakete za koёenje) i drugj e.Iementj potrebnj za sletanje, 
kako Ьi prvj let amerjckog astronauta Ьiо potpиno sjguran. 

Strucnjacj NASA-e su narocjro zadovoljnj sa perfomansama bиstera "Atlas" ј 
mreze za pracenje "Mercury". Tehniёkj nedostacj kojj su prarjJj ranije lerove "Merkиry 
Atlas" -a njsti ЬiЈј zapazenj prj Iansjranju МА-4, po§to је ogromnj buster ро planu naj 
pusrjo rampи , razvjo zeljenj porjsak ј иЬасјо kapsulu "Mercury" u orЬitu na pJanjranoj 
vjsjnj. KcшroJnj cenrrj za pracenje drzalj su kapsиlu "na oku" u toku celog Ieta. 

Srruc11j organj su ЬiЈј vrlo zadovoljnj tacno~cu Ieta. 
Eleme:1tj za иsporavanje kapsule prj povratku u atmosferu otvorili su se samo 

2Ј sek. posle planjranog vremena ј mesto sletanja kapsиle Ьilo је samo 62,5 km pome
reno od zeljenog сјЈја . 

Jedjna ozЬiljnija zamerka strucnjaka NASA-e је Ьila na rad mehanjёkog sjmula
tora potro~nje kiseonika (u toku Ieta sa posadom covek tro~j ovaj kjseonjk). Naime, 
potro~nja kjseonika је Ьila veca od planirane, ра se sumnja u prskanje nekog voda u 
sjsremu, ~to је izazvalo curenje kjseonjka. 

2* 



20 ВАСИОНА Х. 1962. 

Tezjna vasjonskog broda pr j 1ansj ran ju jznos j1a је 1765 kg, rez jna u orbjrj 
1220 kg, а prj udaru о Zem1ju oko 1000 kg. U brzanje regjsrrovano za ' ' reme 1eta u 
vasjonsk ј kab jnj Ьi1о је sa mo 7,5 g manj e od on g zabe1ezenog za vreme suborЬita1njh 
JetQ\ra. 

T akode је zabezena ј о~ jedna nezgoda prj ovom prvom 1etu. Najme, n!J. pj sзcu 
u kapsu 1j reg jst ro,,ano је da veza jzmedu kapsu1e ј stanjca na Zem1jj njje postoja1a za 
vreme 1eta kapsu1e nad Pac jfj kom. Ovo је pak ubrojano u proЫeme manje vaznos rj, 
obzjrom na okolnost da се as tronaut odrzavatj vezu d.irektпo sa stanjcama na Zem1jj. 

Isto tako nj je Ьј1о yjzue1nog kontakta sa kapsu1om po~to se jsta vratj1a u atmo
sferu ј udarj1a о vode At1antjka. Ona је Ьi1а pracena radarom sa brodova kojj su uce
stvova1j u njenom spasavanju, ра је cak u tome ucestvovao ј 11e1jkopter. lpak, ј pored 
S\rega toga, pros1o је vjse od jednog sata dok su brodovj pronas1j kapsu1u . 

Strucnjacj NASA-e su jzjavj1j da ј е uspe1a proba sa МА-4 dokaza1a da : 
vasjonskj brod moze da jzdrzj oko 110о•с prj po,rratku kroz atmosferski 
omotac 
mod.ificjrana "At1as"-ova Jansirna rзketa moze da obezbedi vas ionskom brodu 
tacnu brzjnu , visinu i ugao putanje 1eta za 1et na ze1jenu orЬitu 
sistemi vasionskog broda mogu da rade potpuno automatski skoro 2 sata 
sistem raketa za kocenje mose obezbediti vasionskom brodu sigurno s1etanje 
sa orЬite . 

"Missi1es and rockets", septembar 196Ј . 

ОСНИВА ЧИ АСТРОНАУТИКЕ 

ЧеШворица йионира iueopuje освајања 
васuоие 

Често се људи запита ју нога може
мо сматрати за теоријсног пионира ос
вајаља васионе или, нано се то наже, 
"оца астронауrине" . Ко је био најза
служнији што је астронаутина прера
сла из пра зног машт<љl и лепе жеље 

у остварљиву науну? 

Сву сл ;. ву за тано епохално дело не 
можемо приписати само једном човену. 
Почеrном овог столеfiа било је , нај
маље, ненолино десетина људи у раз

ним земљама света, но ји су се озбиљно 

бавили разрадом основних поставни 
астронаутине. Били су то људи смелог 
и способног духа. Ана између љих 
изаберемо најзаслужније, оне ноји су 
најраније , озбиљно и научио тачно, 
почели да пишу о могуfiности лета у 
васиону мораt.емо се зауставити на 

именима Циолновсног, Есно-Пелтриа, 
Годарда и Оберта. 

Најстарији међу љима је русни на
учнин Константин Циолновсни. Он је 

Ing. Dl'agan K11ezevic 

био не сню велини научник, не го и 
велина сањалица. Своја маштања о 
међупланетним летовима износио ј е у 
научно-фан rастичним причама. Али у 
исто време, он је написао и ненолино 
научних дела, но ја и данас изненађују 
тачношt.у и даленовидошfiу . У свол1 
научном раду И с т р а ж и в а љ е с в е
м и р с н и х п р о с т о р а р е а н т и в

н и м и н с т р у м е н т и м а. објавље
ном Ј903. године , Циолновсни је рlЗ
радио теорију васионсног лета и извео 
основну једначину за нретаље ржете. 
Ова једначина, ноју данас у Совјет
сном С .везу с правом називају ј е д
н а ч и н о м Ц и о л н о в с н о г а, по
ставља везу између потрошље горива 
и брзине ранете у васионсi<ом прос
тору слободном од утицаја Земљине 
теже, з а било ноју брзину истицаља 
гаса из ршете. Ов1 једначина омогу
t.ава одређиваље главних нарантери
стина ранете (тежина и брзина) за сва
ни ноннретан случај , а танође разјаш
њ~ва ноји су пројенти р1нетног лета 
реални, а ноји неостварљиви . Осам го
дина насније, Ј 911 . додине, Циолнов-
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ени објављује наставзн ове своје студије 
у I<ојем разј ашљава услове полетаља-ва
сионсног брода са површине било ноје 

планете, опису је упщај отпора атлюсфе
ре на лет раi<ете и разматра питаља одр

жаваља животних фуннција људсног 
организма за време лета у васионсној 

ранети . Свим овим, и многим другим 
радовил1а Циолновсни ноначно претва
ра из маште у науну човенову жељу 

за васионсним летовима. Он је ту био 
врло темељан. Циолновсни савршено 
влада математином и свану своју по

ставну потнрепљује необоривим мате
л1атичним формулама и примерима . 
Други велини оснивач астронаутине 

је францусни научнин Есно-Пелтри. 
но ји ј е у чланцима и предаваљима још 
пре првог светсног рата разрађивао 

планове и са велином научничном еру

дицијом доназивао могуhност путова
ља на планете - у доба нада је још 
било професора, ноји су понушавали 
да донажу нано је немогуfiе направити 
и обичан авион. Главни рад Есно-

Supernove zvezde pronadene na 
Maunt Palomarskoj opservatoriji 
1959/60. - U intervalu od 1. jula 1959. 
do 30. juna 1960, na opservatoriji Ma
unt Palomar pronadeno је 11 superno
vih zvezda. Traganje za supernovim 
zvezdama је povereno nekolicini astro
noma, koji za te svrhe upotreЬljavaju 
Velikog i Malog ~mita, specijalne tele
skope pomenute opservatorije, cija је a
pertura 48, odnosno 18 inca. 
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Пелтрија је А с т р о н а у т и н а -
юьига ноја је објављена Ј930 . године. 
Године Ј 919. је америЧЈ<и професор 

Роберт Годард објавио научни рад 
Начин постизаља ве л иких 
в и с и н а. Поред тога, он је направио 
веома успео ранетни матор са течним 

горивом. 

Од 1923. до 1933 . године штампана 
су научна дела и популарни написи 

немачi<ОГ инжињера Хермана Оберта. 
Он је усавршио теорију ранетних мо
тора и обогатио астронаутину мноrил1 

нош<ретним сазнаљима. 

Циолновски, Есно-Пелтри, Годард 
и Херман Оберт су понретачи научне 
идеје интерпланетног лета. Они су 
оснива чи астронаутине на о нове научне 

и техничне области. 
Н а ф о т о г р а ф и ј а м а: портрети 

"оцева астронаутине" по реду кано 
смо их и навели/у овом напису. С лева 
на десно: Циолновсни, Есно-Пелтри , 
Годард и Оберт. 

с. к. 

Pored palomarskih instrumenata, koji 
posti:!u odlicne rezultate upotreЬljavaju 
se jos neki instrumenti, koji su monti
rani na dvema opservatorijama, koje sa
raduju na tome zadatku sa palomarskom. 
То su opservatorije Stjuard u Tuksonu 
(Arizona, SAD) i u Bernu, u' ~vajcar-
skoj. -

Ovim programom upravlja poznati a
stronom Fric Cvicki. U intervalu о ko
me govorimo, najvise uspeha u prona-
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lazen;u sиperno\r ih је imao poznati a
stronom Milton Hjиmcsn . On ј е otkrio 
devet superno\•a, jednu је pronasao Kcrns. 
а za pronalazak jos jcdnc zasluzn i su Paul 
Vlid iz Svajcarskc i Hju rnesn . О Vildo
vom pronзlasku , Ьilo ј е ranije govora. 

Prividne \'е! i('i ne pronadcnih super
nova krecи. se od 16. do 19. priv jdne 
velicinc, sa d\ra izuzctka . Ove d\re Z\'e
zde su imale 12. i 14,5. prjvidnu vclicinu. 

Samo za cetirj supernove su dati po
catci , и kojoj su maglini odkrivcne, dok 
se za os tale dаји samo koordinate : rck
tascenzija ј deklinaci;a, za ероhи 1950. О. 

Iz "Godisnjeg jzves taja Direktora M a
иnt Vilson ј Palomar Opservatorija, za 
1959/60. 

D. Е. 

Тобиас Мајер 

Аnрила месеца ове године наврши
ло се тачно 200 година од смрти ис
таннутог немачно г астронома Јохана 
Тобиаса Мајера. 

Овај знаменити астроном се родио 
17 . фебруара 1723. године, у Марбаху, 
у nонрајини Виртенберг, у Немачној. 
Тобиас Мајер се истанао многим сво

јим радовима на nољу астрономије, 
посебно својим астрометријсним испи
тиваљима, а таi<ође и иао селенограф. 
Он је био, од 1751 . године, nрофесор 
математи-ие у Гетингену, где се бавио 
више астрономијом него математш<ом. 
Он је нацртао једну врло добру иарту 
Месечеве nовршине, ноја је објављена 
на 13 година после љегове смрти, 
године 1775. , у Гетингену. <-1 
Мајер је био први иоји је рачунао 

селенографсиу дужину и ширину, у 
односу на неии Месечев иратер . Он 
је те nодатие добијао из посматраља, 
а затим их рачунао. , ... .. 
Много важније дело Тобиаса Мајера 

је сваиаио љегов иаталог :шезда неи
ретница. Последље издаље тог иата
лога, под насловом : "Тобиас Мајеров 
иаталог звезда", објављено је 1894. 
године. 

Тобиас Мајер је заслужан због из
раде врло добрих Месечевих таблица, 
ноје су nрви пут објављене 1752., 
даиле веh друге године по љеговом до
ласиу у Гетинген, затим су оне објав
љиване још 1770. и 1787, године. Те 
таблице су врло важне за одређива
ље Месечевог иретаљ;~, а Месечево 
иретаље је једно од најважнијих у 
нашем планетсиом систему . 
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Пре Тобиаса Мајера, такве таfiлнце 
су састављали : Флемстид и Ојлер, а 

nосле љега многи астронома , од НОЈИХ 

треба nоменути : I<лероа , Бирга, Бурк
хардта , Хансена кога су доnунили 
Март, Делоне и Плана, после ових до 
лазе таблице Мессчсва кретаља од Њу
комба и најзад Ернеста Виљема Брауна. 
Тобиас Ма јер је умро 20. аnрила 1762 

године, у Гстинге ну, у 40 . годиин 
живота. 

Д. Е. 

Цена пројекта "Меркјури" 

Према nодацима ноје је Уолтср Са
ливен изнео 20. фебруара ове године 
у листу "Њујорн тајмс" , за реализацју 
nро јента "М с р н ј у р и" од 1958. го
дине , I<ада је на љему nочело да се 
ради , па до Гленовог одласна у орбиту 
nотрошсне су слсдеhе суме на слсде
fiе издатне: 

- за пројеитовање израду и испи
тиваље иапсула са свим уређајима у 

љој оно 160 милиона долара: 
- за постављаље пратеhих ионтрол

них станица и љихову опрему око 95 
милиона долара; 

- за производљу ракете-носача Ат

лас Д оно 85 милиона долара; 
- за разна помоhна испитиваља и 

усаврШаваља око 35 милиона долара; 
- за проучаваље маневра повратка 

из орбите и организоваље повратка и 
спасаваља око 25 милиона долара . 

с. к. 
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Atlas zvezdanih jata 

U puЬlikacijama Vasingtonske Na\•al 
Observatory, u drugoj polo\•ini 1961 . go
din ~, obja\rljena ј е zbirka od 70 foto
gra Гskih karata, is to toliko galak tickih 
zvezdanih jata. 

А. А . Hog i njegovi saradnici, и toj 
puЬlikaciji, izvestavaju о vrlo obimnom 
programи, koji se odnos i na merenje i 
pro\reravanje prividnih ve licina i Ьоја 
QkO 7.800 zvezda и tim ja tjma. 

Svaka od karata је foto snjmak sa eks
pozicj jom od pola sata. Instrиment n a 
kome sи vrsena snimznja ј е teleskop od 
40 inca, u Flagstafu, и Arizoni , na cu
\'enoj opservatoriji Lovel. NajslaЬij e zve
zde, koje mogu da se zapaze na karra
ma, imaju fotografsku mag:nitиdи od oko 
21.0. Svaka kar ra obuhvata deo neba od 
pola јЈј cetvrt kvadratnog stepena. Uz 
s\raku kartu se nalazj opsi ran katalog 
tzv. zиtih rnag:njtиda ј kolor indeksi svih 
zvezda sjajnijih od 16.0 prjvjdne veliCi
.ne. Osjm toga, dodate sи koordinate 
zvezda, radj lakse identjfikacjje objekata. 

"Sky and Telescope" 
Oktobar 1961 . D. Е. 

Poreklo materijala koji је stvorio 
planete 

Vecjna hjpoteza иzjma kao polaznи 
tackи, za forrnjranje planeta, gasovjtu 
rnaglinu koja se nalazjla oko Sunca ј ko
ja se pod иtjcajem njegovjm raspala na 
vjse delova, od kojih su postale planete. 
Tako је cak ј objasnjeno kako је nastala 
·cirkurnsolarna rnagJjna. 

Sada, rnedиtjrn, R. А. Ljtlton, sa 
Kembrjdzskog Unjverzjteta, u Engleskoj, 
predlaze mogucnost, da је Sиnce и svom 
kretanju kroz svernjr prjvиklo jnterste
larnj gas ј prasjnu, od koje su se forrnj
rale planete. Ljtlton daje ј podatke. On 
srnatra da је gustjna jщerstelarnog oЬlaka 
Јо-•• grarna na kиbnj santjmetar, kroz 
kojj se kretalo Sunce. АЈј, da · Ьi takvo 
zaroЬljavanje cestjca prasjne ј gasa Ьilo 
rnoguce, potrebno је da brzjna Sиnca, и 
odnosи na jnterstclarni oЬlak ne prernasa 
iznos od 200 rnetara и sekundj. Sa takvorn 
brzjnom Ьi Sиnce prevalilo jednи svet
losnu godjnи za mjJion godina i pokиpilo 
Ьi иsриt иpravo toliko materije, od koje 
Ьi mogao Ьiti napravljen nas planetski 
.sistem. Sиnce ne Ьi postalo masivnije, 
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ј r Ьi sav interstelarni materijal "skliznuo" 
pored njega i stvorio Ьi planete. 

Medutim, interste larni оЫасi se rnnogo 
brzc kre · u, а mogucnost susreta Suncc 
- interstelarni оЬ!аk, mada nije sasvim 
iskljucena , nije mnogo velika. 

Svoje argu.mente, Litlton ј е objavjo u 
"Monthly Notices" of tl1e RAS, 122, 
399, 196 1. 

"Sky and Telescope" 
N ovembar 1961. 

D . Е. 

О nazivima za sazvezde Orion 

Stari Va vilonci su nazivali ovo sa
zv~zde SiЬ- s i An. na, sto znaci "Verni 
nebeski pastir" . Prvi podatak о ovom 
sazvezdи irnamo na jednoj glinenoj plo
cicj, koja se sada cuva и Britanskom 
rnиzeju, pod brojern 86. 378. Та taЬlica 
ј е iz asirske epohe. Kasni ie, и Mesopo
tarnij i, Orion su zvali Ninиrta ili Nj
rnиrta, ti. "Bog lo\ra". Takav naziv na
lazirno u predanjи о cиvenorn mitskorn 
j иnaku Gilgarnesu. Nekada је Orjon pri
padao Zodijaku, и doba starih Haldejaca, 
ali је kasnije brisan, kada se broj sa
zvezda zodijaka s\reo na 12. Akadani sи 
nazjvaJj Orjon Urи- An. na, jJi "Ne
besko svetlo". Starj Mjsjrcj su jmali Citav 
niz jmena za to sazve7.de, jzmedи kojih 
sи nazjvj Horus-Harpokrat ј Sahи, Ьili 
najcescj. Od Horus sи starj Grcj napra
vili nazjv Orjo јЈј Orjon, jer se h slabo 
Сије и grckorn. 

Starj Jevreji sи Orjon nazivali Kesil 
jJi Kima, sto znaёi "Snaznj cov k" i 
GiЬor, tj. "Dzjn". AraЬ!janj sи ga na
zvali Al-Djabar, ро hebrejskom GiЬor, 
Sjrjjcj jsto tako : Gabara , sa jstjrn zna
cenjem - dzjn, junacjna. RjmJjanj sи 
Orjona nazjvaJj: Kandaon јЈј Hjrjades. 
То sи иglavnom klasjcnj nazivi, а dru

gorn prjJikorn се Ьitj opsjrnjje govora 
о nazjvjrna ovog sazve:!:da, и raznirn kra
jevjrna sveta, kao ј о nazjvjrna pojedjnih 
zvezda, и samorn sazve:!:dи Orjon. 

D. Е. 

Jedna korisna puЬlikacija 

Fjnskj astronorn Раи! Kиstanhejmo, 
objavjo је jednи zanimJjjvи raspravu о 
odredivanjи pиtanja kometa ј planeto
jda. Njegov rad је objavljen и jzdanjи 



24 

Finskog nau nog dru ~t:\•a (Societas Sci
entiarum Fennica), tl nj ihovoj se riJ 1 

"Commentationes Physico-Mathemat i
cae" XXV/2, pod naslovom : "On the 
determination of orbits of comcts and 
asterojds". Rad је pu Ьl ikovan u H el
sinkiju 1960. godine. 

U raspravi ј е najpre, do detalja, izlo
zena metoda preljmjлamog odrcd ivanja 
putanjc iz tri jlj dva posmatraпja . Pu
ranja se jzracuna,·a direktnom jreracijom, 
pol': jnju C: j uvek od jsrjh pocetnjh ' ' red
nosrj . 1teracija sc S\юdj na svcga trj ra
cunskc radлj e ј to па : sab jranje, oduzi
manje i mлozenje. ]edinj redovj, kojj se 
upotreЬljavaju tokom rada su eksponeп
cjjalnj redovj. Orbjra koja se doЬija Ku
stanheimovjm postupkom vrlo tacno za
dovoljava S\•e uslove. Osjm toga, metoda 
је ilustrovana sa sest kompletno urade
nih numerjckil1 prjmera. Na kra ju ј е 
pridodata оЬimла ЬiЬJj ografija . BiЬJjo
grafija obuhvata osamdcset jzvora ј sto 
је vrlo jnreresantno, 11 jzvora su rado
vj na~ih naucnika : M jlankovjca, Bozi
dara Роро,•ј са, Prorjca ј Vernica. 

D. Е. 

Povodom 80. godisnjice rodenja ·ser 
Artura Edingtona 

Uskoro се se navr~ jri osamdeset go
djna od rodenja poznatog brjtanskog 
astronoma, ser Artura Sten!ija Eding
tona. 

Ser Artur se rodjo u Kendalu, malom 
rnestu u grofovjji Vestmorlendu, u En
gleskoj, 28. decembra 1882. godjne. 
· Od 1914. godjne, on је na duznostj 

djrektora Kembrjdzske astronomske op
servatorjje, u Eng!eskoj. Na tom polo
zaju је ostao vrlo dugo. 

Edjngton је Ьiо ve!jkj reorerjcar-astro
nom, а njegovj radovj о unutrasnjoj 
strukturi zvezda· su dela od fundamen
talnog znacaja. Edjngton se jsrakao ј kao 
popularjzator astronomjje, napjsavsj jz
vesran broj vrlo lepih ј poucnih knjjga . 
Njegovu popularnu knjjgu: "Zvezde ј 
Atomj", jzdalo је Jugoslovensko astro
nomsko drustvo, u Beogradu, godjne 
1938. u prevodu Milorada Protjca. ]edan 
deo knjjge је ranjje jzjsao u "Saturnu". 

Edjngton se mnogo jstakaoj kao rela
rjvjsra, jer је svojjm radovjma obogatjo 
Ajnstajnovu nauku, mnogirn zapazenjm 
pronalascjma. 
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Od Ediлgtonovjh, popularnih sp jsa va
lja spomcnщj : " Fizjcka slika sveta" i 
"Prjrodna [nauka na novim putevjma". 

T eoriski radovj Edingtonovi se odli
kuju lcpim tilom i prcciznjm jzlaganjem, 
а to se tice matematicke doteranosti 
ona ponekada nadkrjljuj e fjzicki smisao 
ponekog izvodenja. 

Edington se bavio ј prouca\•anjem Afn
stajnovog efekta, kada ј е jsao sa svojom 
ekipom ( Kembridzske opservatorijc), da 
posmatra potpuno pomracenje Sunca, 29. 
maja 191 9. god ine, sa ostrva Prinsjpe u 
zalivu Biafra, na zapadnoj obalj Afrjke. 

Ser Artur StenJj Edington umro ј е u 
62. godini zj\IO ta, 1944. godine. 

D. Е. 

Французи lie лансирати мачку 
у ракети 

Национални центар за истраживаље 
иасионе у Паризу саоnштио је 23 . фе
бруара да се планира лансирање једне 
маЧI<е у васиону, у оквиру фра1щуског 
програма истраживања. Ово лансира
ље ће се извршити у експериментал-
ној бази Амажир у Сахари . · 
Саопштено је и да ће, већ у марту 

или у априлу, бити избачен у васиону 
и један пацов ради биолошних испи
тиваља. Лансираље мачне предвићено 
је насније током ове године, али тачан 
датум још није одређен. 
И пацов и мачка летеће у балистич

кој ранети до висине од OI<O 200 ки
лометара. Биће то, у ствари, балистич
Юi лет, јер капсула с мачком, или 
nацовом, неће nостати вештачки са
телит. 

Први пацов у балистичној ранети 
испаљен је из базе Амажир још про
шле године . Име пацова је било Хектор. 

(Вест агенције Ројтер) 

Прво гађање веwтачквх сателита 

Прво и до сада једино експеримен
тално гађаље вештачког сателита ра
кетом извело је ратно ваздухоnловство 
САД још 13. октобра 1960. године. 
Гађаље је извршено не са површине 
Земље, већ из авиона - бомбардера 
типа Б-47. Ранета је била нласе ваз
дух-ваздух, а имала је два стеnена. Циљ 
експеримента је био да ранета прође 
што је могуће ближе поред сателита. 
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Гађан је амерични вештачни сателнт 

Е н с n л о р е р V Ј, ноји је познат и 
nод rшеном n ед л у и л (лопатасти точ
наш), а лансиран је још 7. августа 1959. 
године. 

Ранета је са авиона исnаљена 13. 01<

тобра 1960. године у тренутну нада је 
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сателит пролазио југо-источно од I<ejn 
I<аневерала на висини од оно 260 ки
лометара . Претпоставља се да је ра
нета прошла испред сателита на да

љини 16 нилометара . 

С. К. 

ELEKTRONSKE KOMPONENTE U VASIONSКIM LEТILICAMA 

Pored proЬ!ema kojj namece projektovanje specjjalnih elektronskih sklopova 
namenjenih posebno za jzvr~avanje zadataka u vasjonskim lerj)jcama, postavlja se pro
blem jzrзde komponenata koje се se prjmenirj u njima. Zbog specificnih uslova rada, 
elektronske komponente namenjene vasjonskim !etiljcama moraju da zadov~!je vrlo 
stroae zahteve koji su dovelj dotle da se jsraduju posebne komponente, kao 1 da se 
pri;en iuje poseban naCin montaze elemenata. Ove komponente moraju da zadovolje 
uslove 'rada kako u fazj busterovanja, tako ј u fazj leta ро orЬiti. То znaCi da one 
jmaju da zadovo!je cak ј stroze ј)ј bar jednako stroge uslove, kao sto su oni koj e nа
тесе projektj!ska elektronika. Na taj naCin su stvorene posebne komponcnte ko)e se 
prjmenjuju u projektj!skoj i vasionskoj elektronicj. Neke vrste el~ktronskih k?ml?one~ 
nata koje se prjmenjuju u zemaljskoj · e!ektronjcj uopste ne nalaze pпrnenu u pro)ektrlskoJ 
i sate!jtskoj e!ektronjcj, dok druge vrste koje se u zemaljskoj e!ektronjci primenjuju 
rnalo ј)ј skoro ni malo, лај!зzе nз vrlo ve!jku prjmenu. (Naravno da ova zadnja prj
rnedba ne znaCi da komponente koje se prjmenjuju u projekrjlskoj ј satelitskoj e!ekrto
njcj ne mogu da se prjmene svuda u zema!jskoj elektronjci. Jedjno ogranjcenje za tu 
prjmenu u zemaljskoj e1ektronjcj, је bas visok kvalitet tih komponenиa, zbog cega је 
cena ovih komponenata vrlo vjsoka). 

Posebnj uslovi ko ji se namecu e!ektronskim komponentama ј sklopovima u \1a-
:sionskim letilicama Ьili Ьi sledeCi: 

1. Visoke i niske temperature 
2. PromenJjjva temperatura 
З. Mali atmosferskj pritjsak 
4. Ubrzanja pri poletanju i sletanju 
5. ViЬracije tokom rada motora 
6. Radjoaktivne radijacije 
7. Mali raspolozjvi prostor i tezjna. 
Svaki od ovih specificnih uslova rada cemo malo detaljnije objasniti. 
1.) Prilikom poletanja !etilice us!ed trenja vazduha, spoljasnji zidovi leti!ice se 

zagrevaju, а to poviSenje temperature se prenosi na u~utrasn!ost proje~~j~a ~ve do 
e!ektronskih uredaja, koji se usled toga takode zagreva,u. Ро .rzlasku letrli.lrce ~z vaz
dusnih slojeva ova pojava aerodinamickog zagrevanja otpada, al! se П3Stavl)a drrektno 
zagrevanje suncanirn zracima, tako da ukoliko se letilica ili satelit ne okrece oko svoje 
ose strana koja је okrenuta Suncu dostize vrlo visoku temperaturu. Pored svega toga 
ј s~mi elektronski uredaji, tokom rada disipiraju znatnu koliCinu toplote, koja !os viSe 
dize temperaturu unutrasnjosti vasionske letilice. S druge strane, kada se satellt nade 
u sen:i Zemlje, temperatura se sniZзva. 

2.) Sve temperзturne promene treba posmatrati iz dva aspekta. 
Prvo neke elektronske komponente, kao npr. razni izolacioni materija!i (ploce, 

kaЬ!ovi, drlaCi) od polistirola, polivinila i drugih termoplasticnih materija), uopste ne 



26 ВАСИОНА Х. 1962. r 

пюgu da se upotrebe, jer omek~avaju , а zatim se i tope па temperaturama i z пad 12о•с. 
То isto vazj ј za koпdeпzatore od poljsrirola, elektroljrske koпdeпzatore, а п з roc.ito za 
germзпjjumske traп z jsrore ј djode ko jj su пeupotreЬJjjyj vec па temperarurama j zпad 
8о•с. Druge jlj jsre kompoпeпte otkazuju rad па пisk.im temperaturama, пizim od 
-ss•c. Takvj su svj po1uprovod n.jcj. 

Drugo, ve ' јп з elektron.skih kompoпeпata ј е cak ј na пizjm temperaturama pod-
1ozn a promeпзma svojjh kara.kterjsri.ka, za \• j s пo od рrо~1епа t~mperatur_e._Ova zavisпost 
elektronskih kompoпena ta od promena temperature )С Ut011kO zпаса)ШЈЗ, sto Ј С Ь ГО Ј 
e l.ktroпskih kompoпenara koje п.j su podlozпe promenama remperatu.re zaпemar1jj,, u 
od nosu па broj kompoпena ta koje su im pod1ozne. Ove se promene jav1jaju kod otpor
nika keramiёkih kondeпzatora, indukriviteta, po1uprovodпika itd. Na prjmer, kod spe
cija1~ih otporпika radeпih prema re1arivпo strogim vojnim zahtevjma za promenu tem
perarure od -ss•c do + 10s•c, \•redж:os r . ~tpo rn.i.ka se _ mепја za З5 °/0 • S1јспе i1i jos 
vece promeпe sa remperarurom se )а\•1ЈЗЈU kod drug1h kompoпenara. Kod germaш
jumskih rranzistora ОС71, koefjc ij eпt strujnog pojac2nja se menja ј do ЗОООfо za pro
meпu remperature od 2о•с do 6о•с . 

З .) Us1ed mз1og atmosferskog pritiska пз ve1ikim visiп ama uko1iko 1eti1ica i1j 
sa te1it пјје hermeticki zatvoreп u uпutra snjostj e1ektronskih uredaja се se javjrj stan je 
Ьli sko vakuumu. То Ьi dove1o do toga da se jzmedu dva provodnjka medu· koj ima ј е 
napon od sv~ga neko1iko desetiпa vo1tj, javj e1ektrjcп_a korona р~ ј varnica. U svakom 
s lu ёaju се nasrati nek.i neze1jeni protok e1ektrona ko)l се ometat.t rad e1ektroпskog ure
da;a uko1iko ne dovede ј do пj egovog porpuлog oпesposoЬljavanja . Ovaj ma1i atmo
sf~r;ki prjrisak dosrjze З. 10- • mm Hg n з vjsjni od ЗОО km, а oko Ј о-• mm H g na 
visjnj od 800 km. Na ovJko mз 1om prjrjsku jav1ja se ј pojava jsparava nja C\•rstjh 
materjja. 

4.) Prj poletanju projekrila, jav1ja se ve1jko ubrzanje (do 50 g), koje jako rraje 
vr1o krarko, moze da dovede do mehanjёkog 1oma pojedjnih elektronskih kompoпeпara 
прr. e1ektroпske cevj, razпe duze а tanke zjce, zjce о koje su prjcvrscene пеkе kompo
пente jrd). Tokom leta ро obrti, ovog ubrzaпja лета, te пета пi opasпostj od 1oma 
ј1ј kjdaпja. 

5.) Za vreme rada bustera ј motora, се1~ konstrukcjja projektila је podlozпa 
viЬracjjama do 10 g, koje se jav1jaju ~а ucestar_юst.tma ?d Ј~ Hz do ~000 Hz. !'1-а da 
su ove viЬrac jje ( 10 g), da1eko manJe пеgо ii ubrzaщa pr1 pro1etanJu (50 g) Ipak su 
ove viЬracjje krjrjcпjje zato sto optereceпju materjjal ёаs и jedпom, cas и drugom 

~ ч 1) ' u 
. ' ! 

Ј ' 

S1. 1.- U gorпjem redn s leva па desпo: 
Ј. Nиvjsror cev 7895, 2. Sиbmiлijaturпa 
апrј ge cev 5702 WA, З. пoval cev 6AL5, 
4. miпjjarurпa cev EF91, 5. пoval cev 
k1asjёпog jzvodeпja ЕАВС80, 6. oktal 
cev 6SN7GT, 7. oktal cev 6080; и do
пjem redи s leva па desпo traпzjstorj : 
Ј. ОС624, 2. 2N702, З. 2N5З2, 4. 2N21З, 
5. ОС45, 6. ОС201, 7. ОС604 Spez, 8. 

TF 90/ЗО, 9. 2N257. 

Sl. 2. - U gorпjem redи elektroljti s leva 
па desпo: 1. sиbmjпjjaturпj taпtal JfLF, 
Ј 5 V, 2. mjпjjaturпj 1 fLF, Ј 2 V, З. mj
пjjatиrпi taпtal 60fLF, 6 V, 4. mjпjjatиrпi 
taпtal 220џ.F 10 V, 5. klasj('пj 64fLF 50 V, 
6. klasicnj З2fLF, 500 V; и donjem redи 
koпdeпzatori s leva па desпo : 1. kera
rnicki rnШIJatиrпi 100 "IJ F, 50 V, 2. 
papirпi 1007)F, 400 V, З. kerarnicki 

2000·1JF, З V. 
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smeru dovodeCi do zamaraпja, а us1ed toga i do loma i1i k.idaпja materjja1a. Pored roga, 
ako el~krroпske kompoпeпte пjsu ис\• r~сепе, mote usled viЬra_cjja da se promeni ~jj_ho~ 
medusobn.j polozaj, meпja j ucj rjme пjjhove medusot;me kapac~t~te . Ttme se meпJaJu 1 
osoЬine ce1og e1ektroпskog uredaja ugradeпog u \•asюпsku lettlicu. 

6.) Kod letilica kod kojjh је predvjdeп пuklearпj pogon, паmесе se potreba da 
su e1ektronskj uredajj пeosetljjyj па radjoaktjvne radjjacjje. Kod jzrade ureda ja пame
njenjh za \•ојпе svrhe, namece se potreba da su jsr j пeosetljjyj na radjjacjje nastale prj 
eksp1oz jjj А jlj Н bombe. Izvesran bro j e1ekrronskjh ko_mpoпeпat~ ~rranzшor1, _dюde, 
jsprav1jaCi, suve baterjje) menja svoju strukturu, а rjme 1 karakteriStlke, P?d de)srvom 
rad joakrjvпjh zrai'enja . То se naroc jro jstii'e kod jzo latora od tefloпa 1 traпz1stora. 
Kod tranzjsrora se jav lja kako prjvrcmeno rako ј trajпo razaraпje, koje prouzro
kuju uglavnom neurroni , а de1i mjcno ј gama s ra ceп; e . ~od dejsrvom ov jh zra~ 
сепја "menja se struktura po1uprovodnog materj jala na taJ nac111 ~ to . se sm_aщu!e brc;>J 
пosi laca strujnog protoka (rupa ј e1ektrona). Prj ovome su SIIICI)umskl t.raпz 1 stor1 mаще 
otporni na zra i'en.e, dok germanijumskj rranz istori t~ze podlezu o~te ceщu: !akode ~u 
traпz isrorj sa malom deЬlj јпоm baze (vjsokofrekventш) daleko mаще podlozш o~teceпJu 
od ostalih traпz j sto ra. N a prjmer germanjjumski ni skofrekveпmj tramjstor 2N 124 ima 
stru j пi fakror pojaeanja 100 а u s redjпi sa neutronskim zraceпjem od 6 . 101 ' пeurrona 
ро cm', srrujпi fakror роја ёапја mu ораdпе па svega 20 (tj. opadne za 80"/0) . 

7. ) Na kra ju, priljkom izbora komponeпata za el~ktro_пs_ke uredaje, _ide. se za_ ~ј~ 
da se koriste kompoпeпte ~to mапј е ро dimeпzijama 1 tez1111, posto su 1 d1meпz1)a 1 

teziпa kompoпenata kriti i' ni radi smegra ja u sro maпj i prosror. Pored toga, ako se ra
spolaze sa jedпom odredenom zapremjпom i tez iпom namenjeп im za smestaj e1ek
troпskih ureda ja, pogodпij e је da se raj prostor iskor jsrj za smestaj veceg broja ra zпo
vrsпih urejaja j z radeпjh sa mjkro - m jпjjarursk jm komponentama, пеgо za smestaJ man;cg 
bro ja ureda ja j z radcп j h sa klas j(п jm kompoпcпtama. 

1 
Imaju(: j u ујdн ove s"Је=ј fј ёпс uslove koji se пamecu e1ektronskjm kompoпeп

tama i sklooov jma пavescemo · kakve se sve komponeпte ј sk1opovj prjmeпjuju u pro-
jekrjlskoj ј "sateljrskoj elektroп jcj . . . . . . . 

Prj izboru kompoпeпara, osnovпa dtlema ЈС kod 1zbora akttvnlh elekrroпsk1h 
kompoпeпara : elektroпskih cevj i traпzjsrora. Opredelj!vaпj e_ za jed_пu od ~уј~- dvej_u 
kompoпeпara odredиje osпovпu koпcepciju uredaja, tJ. da ЈС tranz1storovaш, tl1 da ЈС 
sa e1ektroпskjm cevjma. Za sada se skoro ravпopravпo korjste i cevi i traпzjsrorj , Elek
tronske cevj jrnaju pi"edпosr паd rraпzjstorjrna и пekjm svojjm osoЬiпarna, dok sи и 
drugirna traпzistori pogodпjji. 

Predпosti elektroпskjh cevj su: 
- пeosetJjjve па yjsoke temperarure 
- пeosetljive па temperaturпe promene uopste 
- пeosetljive па radjoakrivпe radj jacjje. 
Мапе elektroпskih cevi su: ~ 
- zашјmаји veci prostor i rеzјпи пеgо traпzjstorj, 
- zahtevajи роsеЬпе izvore парајапја za grejaпje (ovo jпdjrektno povecava te-

zjпu i zapremjnи иredaja sa cevjma), 
- оdаји toplotu te rjme omeraju rad drugjh komponeпata, 
- јmаји delove (elektrode) kojj mogu da se pokjdaju pod dejstvorn иЬrzапја i 

viЬracija . 
Оsпоvпе оsоЬiпе traпzjsrora sи bas suprotne od ovih оsоЬјпа elektroпskih cevi. 

Tako sи оsпоvпе rnaпe traпzistora: 
- ne jzdrzavajи yjsoke temperature, 
- јmаји zavisпost karakterjsrjka sa promeпama temperature, 
- mеп ·аји karakterjsrjke pod de;srvorn radjoaktjvпih radijaci;a. 
Sa drиze straпe predпosrj tranzjstora sи : 

- zauzjmajи mali prostor i tezjпu, 
- пе zahtevajи izvore парајапја za grejaпj e, 
- оdаји toplotи rnaпje пеgо elektronske cevi 
- пјsи podlozпi prorneпama ili razaraпjи pod 

(SvrSiCe se) 

dejstvom иbrzanja ili viЬracjja. 

/ng Dragan Pantic 
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Помрачења Сунца и Месеца 

Од три nомрачења у периоду јул-сеnтембар 1962: 

Ј. 17. VII делимичног nомрачења Месеца nолусею<О.,I, 

2. З 1. VII nрстенастог nомрачења Сунца и 

З. Ј 5. упr делимичног помрачења Месеца полусенном, 
из наших нрајева Је видљиво само ово nocileдњe, ua и оно само фото~1етријсю1м 
приборима. 

Подаци овог помрачења су: 

Месец улази у nолусею<у . . . . . . 19h 16m. 2 
Средина помрачења ........... . 2011 57m . 5 
Месец излази из nолусенне .. . . 2211 38m, 9 

Положајни угао nрвог додира: 25° (од N nрема Е) 
Положајни угао nоследњег додира: 308° 
Величина nомрачења : 0.62 Месечева nречника. 

Прва два помрачења ( 17. VII и 3Ј. VII) видљива су са Тихог Онеана и 
његових обалних подручја. 

Мена 

Млад Месец 

Прва четврт 

Пун Месец 

Посл. четврт 

Млад Месец 

1· 
d 

2 
10 
Ј7 

24 
31 

Месечеве меие 

Јул 

h 771 

о 53 
о 40 

12 41 
5 18 

13 24 

Август Септембар 

d ћ 111 d ll 111 

8 16 55 7 7 45 
Ј5 21 ЈО 14 5 12 
22 Ј 1 27 20 20 З6 

30 4 10 28 20 40 

Сл. Ј. Делилtич11о йо,lфачење Месеца 
Зе.мљиноАt йолусенкоАt: М - Месец; Р1 
и Р, - йоло:псаји Земљи11е йолусенке у 
ШренуШку йрвог и йоследњег додира ; 
Р. и s. - Зелtљина йолусенка у средини 

йо,нрачења 
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Јул 

Авг. 

СейШ. 

d h 

1 Ј3 
З Ј 
5 8 

Ј 1 5 
12 1 
17 13 
18 14 
20 19 
27 5 
29 16 
30-
з 1 Ј3 
З1 20 
4 9 
11-
14 20 
15 2Ј 
17 о 
23 6 
24 Ј5 
24 2З 
з 1 з 
Зl Ј6 
з з 
з 20 

1 Ј О 
11 4 
13 . 5 
Ј9 13 
2З 14 
24 1 
зо 14 

Појаве у Суичеву систему 

Мернур у највеhој елонrацији: 22° \'К/ 
Јупитер у застоју 
Венера 0°.6 северно од Месеца 
Венера 0°.9 северно од Урана 
Венера 1 о 1. северно од Регулуса 
Делимично nомрачење Месеца полусенном 
Сатурн 0°.7 јужно од Месеца 
Јулитер 2° северно од Месеца 
Марс 4° северно од Месеца 
Мернур у горњој I<Онјующији са Сунцем 
Анвариди; трајање Ј 5 дана 
Прстенасто помрачење Сунца 
Сатурн у опозицији са Сунцем 
Венера 4° јужно од Месеца 
Персеиди; трајање 20 дана 
Са тури 0°.9 јужно од Месеца. Окултација! 
Делимично померзње Месеца полусею<ом 
Јуnитер 1 о северно од Месеца 
Алдебаран 0°.9 јужно од Месеца 
Уран у I<ојнуннцији са Сунцем 
Марс 3° северно од Месеца 
Венера 0°.02 јужно ОД Спю<е 
Јупитер у опозицији са Сунцем 
Венера 8° јужно од Месеца 
Венера у највеhој елогацији: 46° Е 
Mepi<YP у највеhој елонцији: 27° Е 
Сатурн 1 о јужно од Месеца 
Јупитер Ј о северно од Месеца 
Алдебаран 1 о јужно од Месеца 
Почета!< јесени 
Мернур у застоју 
Марс 6° јужно од· Полукса 

Планете 

29 

Меркур - Видљив је веh почетком јула јер је 1-or у највеhој западној елон
гацији. Може се запазити по мирном сјају (0.7 прив. вел.) над источним хоризонтом 
око 1h пре излаза Сунца. Привидни пречник планете је 8."1, а деклинација + 19.

0

7, 
Од овогодишњих Меркурових западних елонгација ова је најбоља за посматраље. 
За неколико наредних дана Меркур fie се наhи у привидној близини Сунца. После 
конјункције (29. VII) планета је поново видљива пред залаз Сунца око 11. IX. 
Тада је у највеfiој источној елонгацији. Види се као звезда мирног сјаја 0.4 привидне 
величине. Овде је привидни пречник диска планете 6."9. До краја тромесечја 
нестаје у привидној близини сунца. 

Венера- Током тромесечја, као "Вечерњача", пролази сазвежђа: Рака, Лава, 
Девојке и }: аге. Привидно се удаљује од Сунца до З. IX када је у најве!юј источној 
елонгацији. Венера је тада источно од Слике са којом је три дана раније била у 
конјункцији. Због свог великог сјаја (-4.0 прив. вел. ) она се лако уочава још за 
време сумрака. 

Венера_ залази све раније: 

1. VII у 21h 56m 
1. VIII 20 47 
1. IX 19 44 
1. х 18 27 
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тано да се видн све нра!;е време после Суичева залаза. Сјај планете. међутим 
и даље расте нао и љен привидни пречнин (од 14. "З на З5 . " 8) јер, прнближава јући 
се својој дољо ј нонјующији, Венера смањује своју геоцентричну даљину. 

1\lfapc- Стално је дире1пан . Привидно пролази сазаежђа Бю<а и Близанаца. 
Средином јула је и змеђу Алдебарана и Плејада, да би се нрајем тромесечја нашао 
у истој линији са Кастором н Полунсом. 

Марс излази све раније: 

1. VII у Olh Olm 
1. VIII оо 18 
1. IX 2З З8 
Ј. Х 2З 09 

Споро приближаваље Марса и Земље условљава и мале промене привидног преч
Ню<а планете: од 4."8 на 6." З, и сјаја: од Ј .4 на Ј .2 привидних величина. 

lyйuiiicp - Сноро целог тромесечја (од З. VII) ретроградан је у сазвежђу 
Водолије. У опозицији са Сунце м ј е З 1. VIII. Тада ј е удаљен од Земље 596 Ш!ЛИона Km. 
У тону јула видљив је у наснијим вечерљим сатима, а пред опозицију и непосредно 
после ње може се посматрати читаве иоliи. Привидног је пречнина 46." 1 и сјаја 
-2.4 привидних величлиа . 

Caiuypu- ТоЈ<ом тромесечја ретроградан је у сазвежђу Јарца . Кано је З Ј. VII 
У опозицији са Суицем, оно овог датума се види целе ноliи, а затим залази све 
раније (оно 24h нрајем септембра) . У тренутну опозиције Сатурн је удаљен од 
земље 1ЗЗ7 милиона Km. Ту му је привидни пречню< 16."7 а сјај 0.4 привидних 
величина. Осе привидне елипсе Сатурнова прстена су: 42."0 и 13."4. Земљи је 
онренута северна стана прстена . 

Ypau - Налази се у сазвежђу Лава у привидној близини Сунца. 

:JUL 

О SE..., PE1v 
IY о----------о 

-:=:;о РЕщ 

~~~~~~,d):~E" 
IJ 

SE"PTEM&дR 

[-t 
Сл. 2. Појаве код lуйиiйерових caiiieлuiiia. Са йо два слова обе
леЈiсене су Шачке или груйе блиских Шачака у којима се могу 
йocмaiiipaiiiи одгорарајуће . йојаве. Римски бројеви одговарају редном 
броју саШелиШа. Скице ва:хсе за средину сваког од наведених месеца. 

ВАСИОНА Х. \962. 1. Зl 

Окултације 

При в. Време Пол . 

Датум Звезда вел. у Београду угао 

јул 15. џ. Sgr 4.0 D 23h 07m. 9 68° 
ј ул 16. 7t Sgr з.о D 21 ЈЗm . З 27° 
ј ул 16. 7t Sgr з.о R 21 46m. 5 ЗЗ6° 
август 14. Са тур н 0.4 D 18 44m.9 86° 
август Ј4 . Са тур н 0.4 R 19 51m. 6 261 ° 

Појаве код Јупитерових сателита 

ПП= почетан пролаза, СП=свршетаЈ< пролаза, ПО=почетан ш<ултације, 
СО=свршетак онултације, ПЕ= почетак помрачеља 

(еклипсе) и СЕ =свршетан помрачења 

1 

"' 1 "' 1 "' :s; "' 
... 

"' 
:;: "' :;;: ... о; ~ :;;: ~ Е! ~ :;;: ~ о; ~ 

;:., :;;: ... "' » "' ... "' » ... "' "' ... "' ·о "' ... "' ·о "' ... "' ·о 

"' о. "' "' о. "' "' о. "' t:f р::ј u 1:: t:f р::ј u 1:: t:f р::ј u 1:: 

h m 11 m h m 

ЈУЛ 

з 

1 

2З 54 II 

1 

со 12 2 08 IV ПЕ 6 2З 50 I пп 

8 1 5З III СЕ 12 2З 46 III со 7 2 07 1 сп 

8 2 06 I со 15 о IЗ 1 пп Ј2 20 06 п по 

8 2З 12 1 сп 15 2 29 1 сп 12 2З Зl п СЕ 

ЈО о З9 IV по Ј5 
. 21 08 I ПЕ Ј З 2З 02 ш пп 

11 2 19 п со 15 2З 49 1 со 14 1 З4 1 пп 

15 о З3 1 ПЕ 16 20 55 1 сп 14 18 44 IV СЕ 

15 2 20 ш ПЕ 18 2З З4 II ПЕ 14 22 5З 1 по 

Ј5 22 45 I пп 19 22 24 III ПЕ Ј5 1 З2 I СЕ 

Ј6 1 оо I сп 20 22 оз п сп 15 20 оо I пп 

16 22 21 1 со 22 1 57 I пп 15 22 17 I сп 

17 2З 5З п ПЕ 22 23 02 I ПЕ 16 20 01 I СЕ 

18 23 44 Пl сп 2З 1 З2 I со 19 22 22 п по 

19 23 45 II сп 2З 20 2З I пп 20 2 09 п СЕ 

2З о 32 I пп 2З 22 З9 I сп 21 2 20 ш пп 

2З 1 47 I сп 24 19 58 1 со 21 20 08 п сп 

24 о 08 I со 
1 

26 2 11 п ПЕ 22 о З8 I по 

25 2 29 п ПЕ 27 2 26 IП ПЕ 22 (8 51 IV пп 

25 2З 52 ш пп 27 21 зз II пп 22 21 45 I пп 

26 23 22 11 пп 28 о 17 п сп 22 22 46 IV сп 

27 2 05 п сп 28 20 21 IV ПЕ 23 о 02 I сп 

з о 22 50 I ПЕ 29 о 59 IV со 2З 19 04 I по 

31 1 54 I со 30 о 57 I ПЕ 2З 21 56 I СЕ 

З1 2З оо I сп з о 19 52 ш сп 24 18 28 1 сп 

АВГУСТ з о 22 06 I пп 24 22 оо ш СЕ 

з 1 40 п пп Зl о 23 I сп 27 о З9 п по 

4 о 14 IV пп Зl 19 26 I по 28 19 41 п пп 

4 22 28 11 со З1 21 4З I СЕ 28 22 25 п сп 

7 о 45 I ПЕ СЕПТЕМБАР 29 2 2З I по 

7 22 29 I пп з 1 23 47 III 
пп 29 2З Зl I пп 

8 о 45 I сп 4 о З1 II сп з о 1 48 1 сп 

8 22 05 I со 5 1 20 54 111 
СЕ з о 18 06 п СЕ 

11 20 58 11 ПЕ 6 19 46 ш пп з о 20 50 I по 

12 о 45 п со 1 6 23 08 ш сп 1 З о 23 50 1 СЕ 
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Положаји Јупитерових сателита 

Таблица даје распоред Јупитерових сателита у односу на дисЈ< планете сваки дан у Jh. 
Кад је број изостављен, одrоварајући сатеmп се налази иза Јупитера 

Јул Август Септембар 1 

Датум 1 w . . ДИСЈ< . . Е Датум 1 w . . ДИСЈ{ .. Е Датум 1 w .. ДИСЈ< .. Е 
·--

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
IЗ 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2З 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
з о 
Зl 

. . . 3142 1 1 12 . .. 34 1 32 ... 14 
14 . .. 23 2 ... 3124 2 312 ... 4 
42 . . . 13 3 3 1 . 2.4 3 3 . .. 124 
41 . . . 32 4 32 . 4.1 4 12 ... 34 
43 ... 12 5 431 ... 2 5 2 ... 14З 

4З12 ... 6 4 ... 21З 6 1 . . . 42З 
4З2 ... 1 7 421 . .. з 7 4З . 1. 2 
4ЗI ... 2 8 421 ... з 8 4З2. : . 

41 ... 2З 9 4 . . . !З2 9 4З21 ... 
24 . . . !З 10 4З1 ... 2 10 4З ... 12 
12 ... 4З 11 З42 . . . 1 11 41 .. . 2З 
3 . . . 124 12 З14 .. . 12 42 .. .13 

З12 . . . 4 13 ... 412 13 41 .. з 

З2 . .. 14 14 12 . . . З4 14 4. з ·.12 
З! . .. 24 15 2 .. . !З4 15 З21 . . . 4 

1 . .. 2З4 16 . .. IЗ24 16 З21 ... 4 
2 . . . !4З 17 З! ... 24 17 з ... 124 
1 . .. 4З 18 З2 . . . 14 18 1 ... 2З4 

4З . .. 12 19 З! ... 4 19 2 ... IЗ4 
4312 .. . 20 . . . 142 20 1 . .. 2З4 

432 .. . 1 21 412 ... з 21 ... З124 
431 ... 2 22 42 . .. !З 22 З2! .. . 4 

4 . ! . З2 2З 4 . .. 2З 2З З241 . . . 
42 . .. 13 24 4З! ... 2 24 4З . .. 12 

412 .. . з 25 4З2 ... 1 25 41 . . . З2 
4 ... З12 26 4З12 . .. 26 42 ... 1З 

З! ... 24 27 43 ... 12 27 412 ... 3 
32 .. . 14 28 41 .. . 2З 28 4 .. . 123 
31 ... 24 29 24 ... 13 29 4312 ... 

... 1324 з о 1 ... 243 30 З42. 1. 
21 . . . 34 31 З1 ... 24 

А. Б. Кубичела 

Na trecoj strani korica: 

Slika gore - Zvezdana asocijacija ~ Persei. Strelica pokazиje pravac i rastojanje· 
koje се pojedine zvezde preCi za sledecih 500.000 godina. 

Slika dole - Zvezde koje se иdаl/ији iz Oriona: АЕ Aиrigae, Ми СоlитЬае i sз.· 
Arz:etis. Njihove иnazad prodиzene риtапје sekи se и Orionи. 

(иz clanak па strani 8) 
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Први примерак ракетноr пројектила "С а т у р н", са два лаж.па горља 
степена, у моптажној дворани Центра за васнонске летове "Маршал"Ј у 
Алабами. Ова ракета је била лаисирана 27. октобра прошле године до 

ВЈIСине од око 150 юшометара (уз чланак на страни 17) 
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БЕОГРАД 

ПУЛКОВО- ПРЕСТОНИЦА СОВЈЕТСКЕ 

АСТРОНОМИЈЕ 

1839 године, на ниском брегу који лежи близу великог села Пулково , 
на око 18 km од Петрограда (Sankt-Peterbшg), било је свечано отварање 
велике опсерваторије ноја је добила назив Главна астрономсна опсерва
торија Русне академије науна. Саграђена у класичном стилу према про

. јекту архитекта А. Брјулова (брата познатог руског сликара К. Брјулова) 
опсерваторија је својим изгледом оставила дубок утисак и на човека који 
није упућен у астрономију. Пулковска опсерваторија је одиграла велику 
улогу у развитну руске и светске астрономијеr. Али њено настајање није 
било везано само са потребом развитка астрономије као науке, него и са 
захтевима народне привреде Русије. 

За првог директора опсерваторије одређен је познати руски астро
нам академик Василије Струве. Управо је он одредио основни задатак 
опсерваторије, главни правац њеног рада. Према замисли · Струвеа, 
требало је да се опсерваторија бави одређиваљем координата звезда . 
Самим тим нао да је опсерватојшја ударила темељ звездане астрономије, 
јер ано знамо ноординате звезда, њнхов полоЖај у простору, можемо 
вршити даља истраживања васионе, одредити струнтуру и нретање 

ГалантНI<е - гигантсне творевине звезда, нојој припада и наше Сунце. 
С друге стране, ано знамо положај звезда на небу, навигатор, геодета, 
географ - путнин, измеривши љихову висину, може одредити свој 
положај на Земљи или, нао што обично нажемо, добиће географске 
ноординате тога места. Одређиваљем положаја звезда на небу бави се 
асШро.меШ.рија, древни део астрономије. · 

При осниваљу на опсерваторији су били постављени следећи ин
струменти . Велики пасажни инструмент и велики вертНI<ални нруг, 
ноји су били nреДвиђени за апсолутно, независно одређивање ноорди
ната небеских тела. Меридијансни нруг, који служи за релативно одре.: 
ђивање положаја звезда. Пасажни инструмент у првом верикалу; овај 
инструмент, ноји је саграђен према прqјенту В. Срувеа, био је предвиђен 
за одређиваље астрономскнх нонстаната, ноје одређују небески систем 
ноордината. И на нрају, Пулковсна опсерваторија добила је, у то време 
највећи на · свету, 15" рефрантор но ји је био предвиђен за посматрање 
двојннх звезда. Beh је у nрвим годинама свога постојаља опсерваторија 
извојевала светски ауторитет. А нарочито се прославила својим звез-
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даним каталозима , који су излазили приближно сваких двадесет го
дина. По својој тачности ови I<аталози су престигли све друге тадашље 
каталоге, добијене на ма којој другој опсерваторији . И када је крајем XIX 
вена немачки астрон ом А. Ауверс предузео рад на уједињавању свих 
тада постојеlшх наталога у један фундаментални наталог, Пулковски 

ка талози су ушли у ова ј каталог са тано великИЈ\\ тегом да је на талог 
Ауверса фактични био у систему Пут<овсних каталога. Таква велика 
тачност постигнута је на тај начин што је у Пут<ову "пауна посматрања" 
ишла заједно са ,)уметношћу посматрања", а при томе и једна и друга 
биле су доведене на висони степен савршенства. 

Опсерваторија је посветила велику пажњу географскњ'i истра
живањима у Русији . Под личним руководством дирентора опсервато
рије В . Струвеа , измерен је лук меридијана дужине оно 2600 км од 
Северног леденог мора до Црног мора . Ово мерење омогућило је да се, 
за то време , великом тачношћу одреде размере Земље. Заслуге Пул
ковске опсерваторије на том пољу награђене су на тај начин, што је 
центар њене кружне сале (у главној згради опсерваторИје - прим. 

прев . ) одређен од стране русних географа и геодета за почетан мреже, 
за почетну тачну триангулације, а меридијан који пролази I<роз ову 

таЧну, чувени Пулковски меридијан , проглашен је за Нулти, почетни 
меридијан и све географске дужине у Русији, до револуције, рачунате су 
од овог меридијана. После Велике октобарсне револуције 1917 године 
све дужине у Совјетском савезу рачунају се од међународног гриничког 
нултог меридијана. 

Крајем XIX века опсерваторија је добила нови 30" рефрактор, 
такође највећи на свету . У току дугог низа година на овом телескопу је 
радио пионир руске астрофизике академик Аристарх Белопољски . По
моћу 30" рефрактора он је извршио интересантна посматрања Сатурна . 
Показао је да се прстени Сатурна састоје из ситних дещt:ћа прашине. 
Ово је била сјајна потврда нешто пре тога публикованог теоретског рада 
Софије Ковалевске, прве руске жене математичара, дописног члана 
Руске академије наука. На овом телескопу вршио је значајна посматрања 
планете Марса други познати астроном Гаврило Тихов, оснива ч астро
биологије -нове области астрономије и биологије. Он је први фото
графисао Марсове "канале" - пре њега су они посматрани само визуално. 
Почетном нашег столећа Пулковска опсерваторија је организовала два 
своја јужна одељења. Једно у граду Николајеву за астрометријска пос
матрања планета, Сунца и звезда, а друго на Кримуу у месту · Симеизе, 
за астрофизична посматрања. 1962 године напуниће се 50 година од 

_дана оснивања Нинолајевсног одељења опсерваторије. ·после Другог 
светског рата Симеиско одељење претворена је у самосталну Кримсну 
астрофизичну опсерваторију Анадемије наука СССР. Недавно је ова 
опсерваторија добила највећи теле.скоп у Европи, и трећи на свету, 
чији је пречник огледала 2,6 м. 

Велика онтобарсна социјалистичка револуција улила је нову 
животну снагу у активност Пулковске опсерваторије, обезбедила по
вољне услове развитка њених радова . На опсерваторију је дошао већи 
број младих људи, од којих су многи израсли у познате научнике (на 
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пример , академин В. Амбарцумјан, проф. Н. Козирев, проф . Н. Павлов 
и други). Значајно се повећало поље рада опсерваторије, она је попуљена 
новим телеснопима . 1920 године, из Пулкова су емитовани први сигнали 
тачног времена, и тиме је обележен почетан совјетске службе времена, а 
Пулновска опсерваторија је дуго остала на челу овог рада. Опсерваторија 
ie танође почела научио - популаризаторски рад, чега није било за 
време царизма. Тридесетих година опсерваторију је годишље посећи
вало, у просеку, око 12.000 људи. Треба приметити да је после рево
луције на Пулковској опсерваторији почео плански рад, нао и у целој 
совјетској науци . Ово је омогућило каналисање напора астронома на 
најважније проблеме науке . Примером таквог планског рада споме
нућемо велику нолективну акцију за посматрање свих сјајних звезда, 
видљивих слободним оком. У овом раду узело је учешће неколико со
вјетских опсерваторија, а каталог је састављен у Пулкову и публикован 
одмах после завршетка рата . 

1941 године ми
ран рад совјетског 
народа био је пре
кинут вероломиим 

нападом фашистич
ких хорди на нашу 

земљу. Рат је донео 
неизмерна разара

ња . Много је стра
дала Пулковска оп

серваторија . Јула 
1941 године због 
приближавања ли
није фронта у Пул
кову је престао nо
сматрачки рад и ин

струменти, осим о-
них већих, били су Рушевине tAa8He зграде йосАе за8ршеШка раШа 

демонтирани, yna- · 
ковани у сандуке и превезени у Лењинград. Фашисти су без успеха ју
ришали на град и били заустављени на један нилометар јужно · од П ул
нова и опсерваторија је постала предња линија фронта. Један део са
радника евануисан је у дубоку позадинУ и продужио тамо рад, други су се 
борили на фронту да заштите отаџбину, а једна група је остала у опко
љеном граДу и многи од њих су умрли од глади за време страшне бло
наде Лењинграда. У току рата све зграде опсерваторије су разрушене 
од артиљериских погодака и ваздушних бомбардовања. Страдао је већи 
део библиотеке. и сви већи инструменти и телеснопи. Такође је разру
шено и Симеисно одељење опсерваторије. У то време · опсерваторија је 
имала страшан изглед. АлИ је совјетска влада, у бризи за развитан науне, 
11 марта 1945 године, тј. још у јеку Оrаџбинског рата, донела о~, 
о обнови опсерваторије на старом месту. Пројект обнове опсерваториЈе 
изграђен је под руноводством познатог совјетсног архитекте Шчусева. 
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Изглед главне зграде Шчусев је оставио у првобитној форлш. Али је 
израђен план за изградљу једног целог научног градиhа, у Ј<Ојем се на
лазе лабораторије, павиљони за талескопе, радионице, ·станбене зграде, 
хотел, дечји врт, јасле, школа и друге зграде . У лето 1945 године , одмах 
после завршетка рата, почели су радови на обнови, који су у потпу
ности завршени 1953 год. Као резултат овог рада опсерваторија не само 
да је обновљена него и осетно проширена. Још 1947 године, после шесто
годишљег прекида, почела су посматраља на ПулЈ<овском брегу. 

На чему сада раде пулковски астрономи? Пре свега 1m1 продужујемо 

традиционално посматраље звезда у циљу одређиваља љихових коор

дината. За овај задатак успешно се искоришћују како стари пулновски 
инструменти- велики пасажни инструмент и вертикални круг Струвеа, 
тако и нови прибори. У последље време конструисано је више интере
сантних инструмената . Пулновски астроном Л. Сухарев, например, 
конструисао је оригинални меридијански хоризонтални инструмент, 

који прантично нема једну од битних инструментсних грешана - са
вијање цеви. 1961 године завршена су посматраља програма звезда на 
трима нласичним пулновсним инструментима: на великом пасажном 

инструменту, на вертиналном кругу Струвеа, и на меридијансном нругу . 
У следеhих ненолино година ова посматраља he бити обрађена, даhе се 
три оригинална звездана наталога . Два од љих биhе апсолутни, тј. неhе 
зависитИ ни од кэ.I<вих предходних посматраља. Као важан проблем 
појављује се повезиваље координата звезда се далеким галантикама . 
Овим проблемом се баве проф , А. Дејч и љегови сарадници. 

За народну привреду од великог значаја је регуларна служба 
времена . Проф. Н . Павлов, руководилац одељеља службе времена Пул
ковске опсерваторије, први је у свету у пракси остварио фотоелектричну 
регистрацију пролаза звезда и на тај начин је заменио човечје око. При 
томе се тачност регистрације времена осетно повеhала. За овај свој рад 
Н. Павлов је добио државну награду. За исти циљ, као и за одређиваље 
географске ширине места, у Пулкову се користи и други интересантни 
инструмент - зенитсна фотографска цев; међутим, она код нас ради 
потпуно аутоматски без учешhа астронома. На љеговој аутоматизацији 
много су радили астрономи В . Наумов и Х. Потер . 

Изванредно тежак проблем је обрада астрономских посматраља. 

За ово се сада на опсерваторији све више користе савремене рачунске 
машине Рачунске лабораторије. 

У Пулкову се успешно развија астрофизика - најмлађа грана 
астрономије, која је настала крајем прошлог столеhа. Тако је 1951 
године пуштен у рад специјални телескоп за посматраље Сунца. Он 
уопште не личи на обичне телескопе, например, уопште нема цеви, љу 
замељује зграда павиљона. На Сунчевом телескопу извршена су врло 
вредна посматраља. Рецимо, на основу ових посматраља проф. В. Крат 
је нашао да праве величине гранула- тих малих формација на Сунцу 
-износе 100 км, тј . неколико пута мање него што су раније претио
ставили. Недавно, помоhу специјалног прибора магнитографа, на 
Сунчевом телеснопу је почео редован рад на регистрацији магнетних 
поља Сунца. На опсерваторији су разрађене методе састављаља прог-
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ноза ,_,времена" на Сунцу, тј. претсказивање појава Сунчевих пега и 
других активних творевина. Врше се интересантни и веома перспек
тивни радови на примени телевизијсне технике у астрономским пос

матраљима . 

Радиоастрономија је део астрофизине ноји се бави изучавањем 
физичне природе небеских тела помоhу радиозрачеља ноја стижу на 
Земљу са небеских тела. Радиоастрономија се почела развијати тек 
после завршетка другог светског рата на основи бурног развитка ра
диолокационе технике. У Пулкову такво одељеље је организовано 1954 
године. Основни инструмент овог одељеља је велики Пулковски радио
телескоп који је највеhи на свету за кратке радиоталасе. Код овог теле
скола рефлектор износи 140 м. На великом Пулковском радиотелескопу 
добијено је више нових интересантних података. Например, одређен је 
распоред интензивности радиозрачеља на диску Сунца, измерена је 
температура 5површине Месеца, посматрано је централно језгро Га
лактике. 

500 mm iiiелеской Maкcyiiioвoz cuciiieмa Цeлociiiaiii сунчаног iiiелескойа 

'· 4 октобар 1957 године значајан је датум у историји. На тај дан био 
је избачен први у свету совјетски вештачки сателит Земље . Астрономи 
Пулнова одмах су приступили љеговом посматраљу. Прво су извршена 
визуална посматраља Спутњика, али после неколико дана млада са

радшща опсерваторије Тамара Кисељева је успела да фотографише 
рэ.I<ету- носача. Сада ово је постао за нас обичан посао- ,_,служба", 
а таквих фотографија на опсерваторији добијамо сваког дана на стотине. 
За ове потребе пулковски астроном Панајотов конструисао је специјалну 



38 ВАСИОНА Х. 1962. 2 

фотоюшеру, ноја омогућује добијаље снимана и врло слабих вештачких 
сателита Земље . 4 онтобра 1959 године тј. тачно две године после из
бац~вања првог вештачног сателита Земље, чули смо о новом успеху 
совЈетсне науке - о упућивању треће I<осмичне ранете на Месец и 0 
снимању друге стране Месеца . Овим је положен темељ носмичне или 
иако се још назива, експерименталне астрономије. Сада астроном не 
само посматра небеска тела са Земљине површине него добија и могућ
ност продирања у носмос. Детаљна обрада фотографије супротне стране 
Месеца била је поверена трима опсерваторијама независно, међу њима и 
Пулковској. Обрада је б~а врло теШI<а, делом због већег броја радио
сметњи на сНЊ\щима, али Је успешно завршена. Све три опсерваторије су 
добиле међусобне сагласне резултате. Сада је глобус Месеца сноро без 
.,белих пега" , а на Месецу су се појавили танви називи нао што су Море 
Моснва, Кратер Цијоловски и др. Широно су познати радови пулков
СI<ОГ астронома проф . Н . Козирева на отнрићу вулкансне антивности 
кратера Алфонза на Месецу. Према томе, Месец није хладно тело на 
номе су. завршени сви геолошi<И процеси. Проф . Козирев је први успео 
да .добиЈе спентар ноfiне стране Венере . Показао је да на Венери постоје 
ПОЈаве сличне поларном светлу нод нас. 

Т~и су унратно основни радови извршени на Пулковсној оп
серваторИЈИ после рата. 

ПуЛI<овска опсерваторија одржава тесне научне везе са југосло
венсi<ИМ опсерваторијама. Ове везе се развијају пре свега прено личних 
ко~ између астронома обеју земаља. Тано су пулковсну опсерва
ториЈу, у различито време, посетили професори Б. Шеварлиh, З. Бркиh, 
проф. Протић и низ других астронома. Са своје стране, неколико. сов
јетских астронома посетили су југословенсне опсерваторије. Од љих 
споменуhемо проф. М. Зверјева, проф. Е. Мустеља, Др Х. Потера, и 
друге.* Као резултат ових међусобних посета, између Београдске и Пул
ковске опсерваторије постигнут је договор о извођељу низа заједничких 
радова. Између тих можемо споменути апсолутцо посматраље фуида- · 
менталних звезда, рад у служби ширине и друге. 

(Превод Т. Ћ.) 
Астроном Пулковске опсерваторије, 

виши научнИ сарадник, 

Д. Положеюџs 

Е. Ј. 0PIK 1 МILANKOVICA ТEORIJA 

Opik se godinama bavio proЬlemom starenja Sиnca i svoje rezultate 
је saopstio iste godine, 1952, kada је pиblikovao jedan dosta dugaeak rad 
pod .!1aslovom "Ledena doba'', и kojem је odbacio Milankovic-Kбppen-ovu 
teoriJи kao potpиno neosnovanи. Poznato је da је osnova Мilankovic
Kбppen-ove teorije, s jedne strane, solarna konstanta 2,0 gr calfcm2 min i 
Kбppen-ova konstatacija da роvеСапје ili smanjenje lednika zavisi isklju-

* Југославију је посетио и аутор овог члаю<а (прим. прев.) 

1 
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Civo od jacine leta: ako firn-polje1 lednika и toku leta bude и hladu, 
tada leto nije u mogucnosti da istopi i ispari celokиpnи zimskи snefnu 
padavinu, ра рrеша tome snezna i ledena zaliha firn-polja raste i tako 
se povecava i lednik, koji odavde potice, а zavrsne morene2 se pomerajи 
napt·ed. Ako, medиtiш, и tokи leta firn-polje bude pod иdю·ош Sиncevih 
zrakova, onda се ovo leto иnistiti ne samo celokиpnи kolicinu snega pred
hodne zime nego i jedan deo snezne i ledene zalihe firn-polja i lednik 
se povlaci и odnosu na predhodnи zavrsnи morenи . Jacina leta menja se 
и zavisпosti od velicine паgiЬа ekliptike ~:: i vrednosti е . sin i! , ekscentJ·i
citeta Zemljine pиtanje i longitude pe; ihela. 

Opik tvrdi da 0\'а vrsta pгomene nije dovoljna za objasnjenje le
denih doba i posle nekoliko povтsnih reci suprotstavljanja odmah prelazi 
na svojи zamisao da је intenzitet zгacenja Sunca Ьiо promenljiv i ovo 
nadugacko objasпjava: Ьilo је hipersekиlarnih i sekundarnih smanjenja zra
cenja i oni sи px·oиzrokovali cikluse ledenih doba u periodama kat·bon
pet·ma i pre toga, kao i cetiri ledena doba и kvaгtaшoj eri. - On ne kaze 
ni reCi о tome da је ро te01·iji Milankovica и kvartarпoj e1·i Ьilo devet 
ledenih doba i, иzimajиCi и obzir ohladujиce dejstvo sneznih pokrivaca 
Zemljinih, Ьilo sest иticaja иnиtiasnjeg leda, јег sи ledena doba Mindel 
IP, Ri.iss П i Wi.il·m IП samo dopиnila nasledeni seveгni ledeni pokrivac 
posle Mindel I, Ri.iss I i \Vi.irm П, te tako doЬijamo isto t·asclanjivanje 
kao sto to istra:livaCi iz SAD odavno tvt·de, mada pod drugim nazivom. 

Danas se ne moze diskиtovati о tome da li је solarna konstanta 
bila stvarno nepiomenljiva, је; је na Stotom kongresи nemackih prirod
njaka i lekara, 1958, atomski fizicar svetskog glasa Otto Hahn ovako za
vrsio svoje predavanje: Sиnce ima jos dovoljne kolicine hidrogena, koja 
se роmоси VI"lo malo C-katalizatora pt·etvara и helijиm sa takvom savr
senom иniformnoscи da је toplotno i svetlosno zracenje Sиnca poslednjih 
milijardи godina Ьilo i dиgo се ostati isto kao i danas. 

Prema tome, osnove Milankoviceve teorije ne samo da nisи sumnjive, 
kao sto zamislja Opik, nego sи evrste kao stena i zato nema smisla baviti 
se beskrajnim mиdrovanjem Opika, nego cemo to jednostavno smatrati kao 
fantazmagorijи. 

Opik иopste ne spominje racиne poremeeaja, pomoene promenljive 
h, 1, р, q, i drиge promenljive pиtanjske elemente i, О, е, & ma da је 
bez njih nemoguce shvatiti uzroke ledenih doba. 

Ali Opik zalиta i onda kada na krajи svog clanka pocne odjednom 
da operise sa speciflenostima nase atmosfere. Ра glavna zaslиga Мilanko
vica је bas и tome sto је иvео pojam fiktivne klime, tj. osиneavanje 

1 Firn је krupnozrni Jed u sne!nim uvalama i poiЩna na visokim planinama, 
iznad snezne granice; nastaje .od snega pod velikim pritiskom novih sne!nih masa koje 
se nagomilavaju iznad snezne granice; daljim procesom od firna nastaje pravi led, koii 
se krece niz planinske doline (glacijalne valove) u obliku lednika Ш gleёera (prim. prev.). 

2 Morene. rastresit materijal, sastavljen od gline, sitnijih ili krupni.ih parёadi 
stena i dr.; gleёeri ga nose na svojoj povrsini (prim. prev.). 

1 Penck i Brilckner zakljuёili su da su alpijski predeli pre!iveli ёetiri ledena 
doba, odeljena jedno od drugog trima interglacijalnim doЬima. Tim ledenim doЬima 
dali su imena Gilnz, Mindel, Rilss i Wiirm. Glavna nadiranja ledenog pokrivaёa u ovim 
ledenim dobima obeleZзvaju se sa 1, 11, 111 (prim. prev.). 
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takve Zemlje koja nema atmosfere! Ako vec znamo krivu fiktivnog osun
cavanja, tada ј е 1·elativno lako nadoknaditi neznanje sto nj danas ne znamo 
mnogo о sastavu atmosfere i vetrovima u njoj. Jer ovde dobijanю pomoc 
iz podataka meteoгoloskЉ staruca, koje su 50, 1 ОО, sta vise, 150 godina 
bele:lile svakog dana mnogo blljada osmatranja, а to daje snage da iz 
na"eg пeznanj a predeшo u efektivnu klimu , ali da se pr i tоше uopste ne 
izmeni kriva fiktivnog osuneavan ja, nego samo skale amplituda treba pre
CJ'tati na neku elasticnu materiju i rastezati ili sman jiti u zavisnosti od 
zahteva odnosne geografske sli·ine. Ко jos ni ovo ni je razumeo taj Ьi bolje 
ш·adio da пе daje misljeпje о Milankovicevoj teoriji. 

Ali teori ja samo onda pretstavlja vгednost ako је тatifikuju posma
t ;-an ja u pJ·i1·odi Ovo је Milankoviceva teorija dobila unapred, pre nego 
sto se pojavi la u prvom, embrijonalnom stadijumu, ] 924 godine u delu 
Kбppen-Wegener-a "Kliшati Zemljine proslosti" . Naiшe, Eberl, istrazivac 
kvartarnog doba iz Augsburga, od1·zao је predavanje u Miinchenu, 26 ja
nuara 1924 god . na diskusionom sastanku Geoloskog udruzenja i tom pri
Iikom se supi"otstavio hipotezi Penck-a i Bruckner-a prema kojoj su dvojne 
U- doline perioda Giinz, M indel itd. nastale na taj nacin sto је za Vl·eme 
toplih antiglacialruh Ieta guЬitak temperature usled isparavanja Ьiо toliko 
velik da је topljenje IednTha zaustavljeno za kratko ,r;·eme i tek posle 
toga ј е pocelo ponovno topljenje. Eberl ј е, najme, na jednoj te1·asi uocio 
takva geoloska pomicanja koja sи mogla nastati samo и tokи nekoliko bl
ljada godina i kојЉ nema na dt·иgim terasama. Na osnovи toga је zakljиCio 
da је bilo dva Giinz, dva Mindel, dva Riiss i tri Wiirm ledena doba, tacno 
tako kako sи Milankovic i Кбрреn izracиnali . Ргеmа tome и kvartarno 
dob~ Ьilo је devet Iedenih doba sa devet prekida, tj . celokupno Iasclanji
vanJe se popelo na osamnaest. Ali iz 18 nejednakill elementarnih delova 
moze nastati 18! = 6402 Ьiliona razlicitih potpиnih rasclanjivanja i zato 
se. ne moze reCi da је podиdaranje teorije sa posmatranjem prirode slи
ca)no, nego se mora shvatiti da su i teorija i posmatranje prirode uoCili 
stvarnost. 

Opik ipak smat1Ћ da ј е Milankoviceva teo·г ija neosnovana i da to 
dokaze nаЬтаја niz neиverljivih podataka. Opik od liSca ne vidi d1vo, а 
od dтv~c~ _ne vidi s~mu , samo da Ьi govorio о svojoj omiljenoj temi, о 
~~иt:asnJOJ ~truktu~· ~ Sиnca i p<ocesima u njemи . P:i-ema njegovom mi
s lJeПJи nastaJu duga i sekипdarna, k1-atkotrajna smanjenja zracenja i sa 
ovako_ nastalom hladnom klimoш се1е Zem1je оп zeli da objasni ciklиse 
1edeшh doba, -kao i ne:ke ledene periode u kvartarи. Ako Ьi to Ьi1о tacno 
onda Ьi jedan deo "lutajиceg kamenja'' ла velikoj nemackoj niziru pri
padao Alpima i Nemackim sredпj im plaпiпama, ma da u ispi tivanjи kvar
ta<nog doba prvi korak ј е Ьiо kad је 1875 godine T orell, svedski geo1og 
d?kazao u Ber!inи da s~aki "~иt~јисi kamen" potice iz Skandinavskih р1а~ 
nша. О ovakv1ш dokaz1ma Optk cиti . On smat-;-a da је hladnoca bila 
uzrok, ia~o је h1adnoca .иs1ed . dejstva sneznih pokrivaca Ьila posledica; 
~tvorena Је ta_kva_ hladпoca, kоЈи tertnoшetaг ne Ьi mogao pokazati, jer 
Је ona stvarno blla prouzrokovana guЬitkoш tempe:-ature иs1ed isparavanja, 
а to ~u mo~1a da , osete samo .zi,ra Ьiса, biljke i zivotinje; tt:.mperatиru 
od mшus 2 С osecala sи kao minиs 20°С . 
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Opik se vise puta poziva i na ekvatorsku zonu: Andi, KilimandZa.ro, 
itd., ali nije primetio da Milankovicev zakon osunatvanja ne vaZi bez pro
mene na ekvatoru, gde postoje samo 1etnje i zimske sezone. DopиStam 
da је na ± 11 о geogt·afske sirine i Milankovic pogrdio i tek је posle 
dugogodisnje diskusije priznao da faktor т na ekvatoru doЬij~ jos . је~ 
faktor sto је b&S aktivni ostatak geografskog faktora т . Da Је u Jedno) 
takvoj teoriji ponegde bilo i takvih grdaka, kao sto је od Кбрреn-а za
шis1jeno pomeranje po1ova i izostatko plivanje kontinenata, u smis1u We
genera, to је razumljivo, ali se ne moze na takvo nesto pozivati 1952 
godine, jer је Кбрреn 1939 priznao svoje grdke. 

1 Мilankovic је uCinio veliku grdku kad је jos 1930 godine u de1u 
Matematicka klimatologija" Penck-ovo suprotstav1janje proglasio "novim 
~roЬiemom". Sa ovim је vise stete nan~ seЬi nego celokup~ ispad O~ika, 
jer to nije Ьiо novi proЬiem nego samo sofizam, temu Ј& msam nThad 
verovao i uvek sam tvrdio da је Penck-ova gre5ka slitna Tycho Brache
ovoj: zakljutak је kvalitativno taatn ali kvantitavivno IaZan. Ovo Opik nije 
ni primetio Ш mozda nije kazao i iz toga se vidi da nije razumeo Мilan
kovicevu teoriju u celini. О Мilankovicevoj teoriji vode racuna od Los 
Angelesa, preko Njujorka do Londona; Opik-ovu teoriju о starenju Su~ca 
vee је davno pregazilo vreme, а novi razvoj Hertzsprung-Russe1-ove krtve 
ostavio ju је daleko isa sebe. 

(Prevod Т. D.) Dr G. Baadk 
(Мadarska) 

OPIK AND ТНЕ ТНЕОRУ OF MILANKOVICH 
Ву G .J!!cs8k, Doctor of the Geology and Мineralogy 

Summaтy 

Dr Е. Ј. Opik published in 1952. the work "lce-ages", in wblch he 
took some contradictions against the theory of Мilankovich and Koppen. 
Simultaneously he published bls own hypothesis, according to which 
dwing the development of the Sun certajn changes occured in its internal 
structure. Тhese changes happen~ in longer and shorter secundary pe
riods. Opik wants explaiil the ice-ages Ьу the dimin1;1tion o_f the so~r 
radiation of heat and light. Не attacks the theory of Milankovtch. on this 
basis, supposing that the radiation of the Sun was not constant ш every 
periods. But as О. Hahn proved in his 1~е о~ the 100-th Co~gr~ 
.of the German Natural Scientists and PhyS!etans ш 1958, the radiatюn 
of the Sun didn't change within milliards of years. 

Primedbe na ~lanak G. Bacs&k-a 

Autor na kra:ju clanka spominje "novi p~oЬlem" Penck-a .. ~aime, 
Penck је doveo u zaЬludu Milankoviea sa tvrdnJom,, da se put.anJs~~ ele
menti nisu menjali samo, pos1edпjih 600.000 godшa, nego 1 rantJe, ра 
prema tome zaledenja se nisu mo~1a i .~or~ dogoditi. samo ~ k~artaru, 
nego i u ranijim doЬima geo1o5ke I~tortJe~ r~o, _u nuocenu. 1 pliocen~. 
Zasluga G. Bacsak-a је u tome sto Је ГЗZJ8Sl110 ovaJ tzv. "novt proЬlem . 
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Naime, Bacsak је pokazao da promena putanjskih e1emenata jos nije do
vo1jna da se stvore 1edena doba. Za ovo је potrebno da zajednicko dejstvo 
promena raznih putanjskih e1emenata bude povo1jno. Ovo nazivamo : po
vo1jne interferencije. U pliocenu i miocenu nije Ьi1о povo1jnih interferen
cija i zato tada nisu mog1a nastati 1edena doba . 

Cik1usi za1edenja traju, иglavnom, 25 miliona godina. Posto је po
s1ednji ciklus za1edenja, u kojem smo иstvari i danas, росео pre 600.000 
godina, onda је od danasojeg ciklusa zaledenja ostalo jos 24,400.000 godina, 
sto sadrzi vise gracijalnih i interg1acijalnih perioda . Sada smo u jednom 
interg1acija1u koji се trajati oko 85-90.000 godina. 

Pre sadasnjeg cik1usa za1edenja bila је jedna duga 1edena pauza koja 
је росе1а и doba pet·ma pre oko 200 miliona godina . . Na g1-anici vremen
skih perioda репnа i kar bona Ьi1о је jedno ve1iko zaledenje, о сети imamo 
i neke dokaze. S1iёno veliko za1edenje bilo је jos ranije, и prekambriji, 
koje је росе1о pre 540 miliona godina. . 

Sto se tice pitanja pomeranja po1ova, о tome danas osetno vise znamo 
nego и vreme Wegenera i Koppena. Naime, и pos1ednjoj deceniji, prosi
rila se na s . etu pa1eomagnetska metoda istrazivanja. Qna omogucиje da sa 
dovo1jnom tacnoscи pratimo re1ativni po1ozaj kontinenata i ро1а и svim .geo-
1oskim doЬima. Ispitivanja sи konacno pokaza1a da је za vreme geo.1oske 
pros1osti Ьi1о kJetanja ро1а, tacnije receno: Ьi1о је re1ativnog pomeranja 
kontinenata и odnosи na ро1 . Ovo, medиtim, ne tangii·a Bacsak-Mi1anko
vicevи teorijц 1edenih doba. Naime, za1edenja, и prvom redи, ne ' mogи se 
pripisati samo ро1оzаји nekog kontinenta и odoosи na ро1 и datom vremenи, 
nego treba voditi racиna о pиtanjskim e1ementima Zem1je и tom vremen
skom razmaku, odnosno treba znati kakve sи иs1ove osuneavanja proиzro
kova1e interferencije, stvorene promenom pиtanjskih e1emenata, na teritoriji 
tog kontinenta. Sam Milankovic vise риtа је nag1asio da је za stvaranje 
cik1иsa za1edenja potrebno zajednicko dejstvo odgova;·ajиcih interferencija 
i geografskih karakteristika. Nag1asak је na interferenciji ali se ne moze 
zanen:tariti ni geografska pozadina. Verovatno се se izraditi takva t~orija, 
koja се, na osnovu podataka stvarnosti, po1azeCi od pojave promena pu
tanjskih e1emen~ta Zernlje, iali vodeCi racиna о geografskim karakteristikama 
~ takode i о mogucnostima pomeranja po1ova, иspeti da objasni 1edena dob~. 

(Prevod Т. D.) Р. Hedervdry '· 
(Мadarska) 

STANJE 1 PERSPEKПVA RАКЕТNIН MOTORA 
SA ТЕСNIМ POGONSКIМ МATERIJALOM ' 

Cetvrti oktobar 1957. godine i 31. janиar 1958. godine, Ьi1i su ve
liki datumi vasionske ere : tih dana sa teritorije SSSR-a 1ansiran је u 
orЬitu oko Zem1je prvi ve5tacki satelit Sphtnjik I, odnosno sa teritorije 
SAD prvi americki satelit "Exp1orer 1". Pos1e njih s1edi1i sи mnogi uspeli 
i neиspe1i pokusaji, i sa jedne i sa dJ.·иge strane. Као rezultat tih 1ansi
ranja sirokim prostranstvima vasione kretali su se, ili se jos uvek kreeu, 
ve5tacki sateliti koji sи izradeni rukom coveka. 
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Da Ьi se vestacki sateliti lansira1i и da1eka prostranstva, potrebne sи 
ogromne, dzinovske rakete sa snaznim raketnim шotorima, koje се иspeti 
da svoj teret pronesи kroz gusti atmosferski omotac i odnesu и orЬitи, na 
ze1jeni cilj, ili pak vrate na Zernljи . Zavisno od progt·ama i velicine ko
risnog tereta, rasle sи i performanse til1 raketa odnosno njihovih motora. 
Od raketa "Jиpiter С" ра preko raketa "Vangиat·d", "Redstone", "Mer
cиry", "Scoиt", "Јиnо l ", "Juno II", "АЬlе", "Thor Agena А", "Thor 
Agena В", "Thor De1ta", ,,Atlas Score", "Atlas Mercиry" , Atlas АЬlе", 
"At1as Agena А", "At1as Agena В", Atlas Centaur" i mnogih poznatih i 
nepoznatih sovjetskih raketa (Т-1, Т-2, Т-3, Т-ЗА i t .d.), doslo se do 
dzinovskog americkog p1·ojekta "SA TURN, koji prestav1ja pos1ednja do
stignиca ameriёke tehnike na ovom ро1ји i velikи nadи za nekoliko s1e
decih godina. Neшamo podataka о raketnim motorima sa tecnim pogon
skim materijama и SSSR-и, no verиjemo da se i tamo ne radi о nekim 
"revo1иcionarnim" pogonskim materijama i nekim, za sada nepoznatim, 
vrstama pogona. 

Ako se vratimo ma1o иnazad, seticemo se da је americka raketa ,,Jи
piter С'", koriscena pri 1ansiranju prvog sate1ita "Exp1orer I'', ima1a u prvom 
stepenu jedan raketni motor od 37,65 t potiska i da su kao pogonske ma
terije korisceni tecan kiseonik (oksidator) i smesa nesimetricnog dimeti1-
hidrazina i dietilentriamina (gorivo). Odmah dodajmo da се americka ra
keta SATURN NOV А imati u svom prvom stepenu 8 raketnih motora F-1 
sa potiskom od ро 680 tona, а kao pogonske materije koristice tеСап ki
seonik i RP (kerozin) . Ukupan potisak prvog stepena - bustera iznosice 
dakle 5440 tona. Ako uporedimo jedan i drиgi podatak videeemo da sи 
u toku ove cetiri_ godine potrebe znatno poras1e i da su strиcnjaci morali 
uloziti maksimum napora da Ьi realizovali postav1jene zadatke. 

Posto projekat SA TURN prestav1ja krunu americke tehno1ogije na 
ovom planu, to је vredno napomenuti njegov razvoj i kroz njega analizi
rati performanse raketnih motora, upotreЬljenih za realizaciju pomenutog 
projekta. 

Projekt SATURN imao је cetiri varijante: С-1, С-2, С-3 i NOVA. 
Varijanta С-2 ubrzo је eliminisana zbog ogranieene nosivosti, а uvedena 
jedna nova, pobolisana varijanta С-1. Broj stepeni, osnake pojedinih ste
peni, osnake motora, potisak i vrste pogonskih materija pojedinih vari
janti projekta SATURN, date su taЬelarno: 

1 

Osnaka 1 SATURN stepena 

S-1 
С-1 S-IV 

S-V 
·, 

Poboljsana S-IВ 
S-11 varijanta S-IV 

С-1 S-V 

Oznaka 
motora 

Н-1 
RL-IOA-3 
RL-IOA-3 

F-1 
Ј-2 

RL-lOA-3 
RL-IOA-3 

1 

Broj IPotisakl 
motora (t) 

8 85 ! 
6 6,81 
2 6,8 

2 680 
4 90 
6 6,8 
2 6.8 

Ukup. potisak 
(t) 

680 
40,8 
13,6 

1360 
360 
40,8 
13,6 

Pogonske materije 

teaan kiseooik/RP 
tetan kiseonik/tel!. Н1 
tel!an kiseonik/tel!. Н1 

teaan kiseonik/RP 
teaan kiseonikftel!. Hs 
teaan kiseonik/tel!. На 
teaan kiseonik/tel!. На 
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1 
S-IВ F) l 2 680 1360 teean kisconik/RP 

С- 3 S-II Ј-2 4 90 360 tet an kisconik/tet. н2 
S-IV RL-JOA-3 6 6,8 40.8 teean kiseonik 'tet. н2 

F -J 8 680 5440 tetan kiseonik/RP 
N OVA Ј-2 8 90 720 tet an kiseonik/tet. Н 2 

Ј- 2 2 90 180 tccan kiseonik/tet. н2 

Analizo~ tabe1e moze se zakljиciti da se pri realizaciji projekta 
SATURN radt samo о raketnim motorima• sa tecnim pogonskim materi
jama velikih potisaka, oЬicno smestenih u "grozd" ( 4, 6 i1i 8 zajedno ). 
Sto se tice pogonskih materija, moze se konstatovati da sи one jos uvek 
"klasicne" tj . tecan kiseonik kao oksidator i tecan vodonik odnosno RP 
(jedna varijanta kerozina) kao gorivo. 

M otor RL-JOA-3, radi firma Pratt and Whithriey Division ~f United 
Aircraft Corp. Ovaj motor ima regenerativno hladenje, а za potiskivanje 
po~onskih materija ~oristi se turbo-pumpni sistem. T ecan vodonik (gorivo) 
se tz rezervoara gortva, preko prvog pиmpnog sistema, nepovramog ven
ti1a, ventila za hladenje i prelivnog ventila, drugog pumpnog sistema, 
ventila za hladenje i pre1ivnog ventila, rashladnih cevi u zidи difuzora 
komore za sagorevanje i turЬine, salje и komoru sagorevanja preko injek
tora. Na ovom putu, teean vodonik ima dve funkcije: ро zavrsenom 
hladenju zida· komore za sagorevanje deo toplog tecnog vodonika isparava 
i ро ekspanziji u difuzorи koristi se za pokretanje turbo-pumpne grupe. 

. . . Motor Ј-2, projeka~ i razv?j•. poveren је _poznaioj . firmi Rocketdyne 
Dtvtston of North Amertcan Avtatюn, Inc. Vtsokokvalttema komЬinacija 
pogonskih materija obezЬeduje ovom motoru visok potisak, uz ostale dobre 
performan~e. Razvoj ovog motora zapocet је u septembrи 1960. Struenjaci fir
me Se nadaJU da Се ШOtOr Ьiti Spreman za eksploataciju poeetkom 1963 godine. 

. . . Motor H~l konstr~isan ј~ i razvijen od strane firme Rocketdyne 
Dtvtsюn of North AmeriCan Avшtion. ZЬog njegove relativno proste kon
strukcije i dokazane pouzdanosti uzet је u sistem "grozd" od osam motora 
za buster- prvi stepen projekta SATURN-C-1. Radovi na motoru Н-1 
zapoceti su u septembru 1958 godine i prvi motor vec је Ьiо uraden za 
manje od 8 meseci, sto se smatra za najkraCi vremenski period razvoja 
velikih motora u SAD. 

Pogonske materije (teean kiseonik i RP) za napajanje motora u prvom 
stepenu rakete С-1, smestene su u jedan centralni rezervoar preenika 2670 
mm i 8 drиgih rezervoara preenika 1780 mm, koji sи poredani oko ovog 
centralnog rezervoara u formi grozda. Centralni rezervoar i cetiri od ovih 
osam su za oksidator, а preostala cetiri slu:le' za smestaj goriva. Intere
san~o је da su ~ezervoari goriva pod pritiskom gasovitog azota koji је 
stokiran u 48 kugli od fiberglasa i koji potiskuje RP u motor. Oksidator 
se potiskuje gasovitim kiseonikom. 
. Motor F-1 је najveci raketni ·motor sa teenim pogonskim materijama 
tzraden do sada u SAD. Njega takode radi napred pomenuta firma Rocket
dyne. Tezina motora је 6800 kg, а potisak 680 tona. 
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Prvi radovi na ovom motoru zapoeeti su u oktobru 1958 godine а 
vec prvo ispitivanje na probnom stolu obavljeno је 13 juna 1961 g~d. 
Smatra se, da се motori biti potpuno ispitani i predati korisniku tokom 
Ј 963 godine. Ovi motori се Ьiti najpre ugradeni u poboljAanu varijantu 
SATURN С-1, zatim u SATURN С-3 i najzad u SATURN NOVA. U 
sva tri slucaja motori su u prvom stepenu - busteru i to ро dva od
nosno osam komada. 

Glavne komponente mщora F-1 su: regenerativno hladena komora, 
tиrbopиmpna grиpa, generator gasa i razliciti sistemi regulacije. Komora 
za sagorevanje је izradena od dva sloja profilisanih celienih cevi, cije za
varivanje se obavlja pod specijalnim иslovima . Za vreme rada motora 
gorivo (RP) protice kroz иnutarnji sloj cevi u smeru mlaznika, ра se 
vraca kroz cevi spoljneg sloja i tada n,ailazi na 32 radijalna kana'a na 
injektoru. Prosavsi njih gorivo prolazi kroz 3700 dizni i tako raspra5eno, 
и turbulenmom stanjи, ulazi и komorи gde sagoreva uz pomoc ubrizga
nog teenog kiseonika. 

Turbo-pumpna grиpa tezine 
1130 kg razvija snagи 60.000 ks. Po
gon tиrЬine ostvaren је sagoreva
njem smese tecnog kiseonika i RP go
riva u generatorи gasa, koji se i re
generativno hladi. Potrosnja pogon
skih materija za rad gasogeneratora 
iznosi oko 2% od ukupne potroAnje 
potrebne za rad motora F-1. Pum
pe, direktno spregnиte na turЬinи, 
potiskиju oko 2 t/sek oksidatora i 
oko 1 t/sek goriva za vreme rada jed
nog motora. 

Regulacioni organi su dva ven
tila za gorivo i dva ventila za oksi
dator smesteni na komori sagore
vanja, zatim dva ventila na genera
toru gasa i jedan cetvorostrani so
lenoidni ventil. Ovaj zadnji ventil 
i svecica u generatoru gasa su je
dina dva elementa motora, koji za
htevaju elektrienu energiju. 

Ispitivanie motora F-1 obav
lja se na specijalno izgradenin'l prob
nim stolovima u · bazi Edvars u 
Kalifomiji. Oprema i instalacije 
probnih stolova staju oko 15 mi- l. 

liona dolara. Za vreme ispitivanja .Paljenje raketnog motora Н-Ј па probnom stolu 
motora F-1 na probnom stolи, po-
mocu dva brza pisaca i 117 raznih grafo-pisaca belezi se oko 200 razlicitih 
parametara. Podaci se saljи и raeunski centar firme Rocketdyne i za ma
nje od pola casa strиenjac! u bazi Edwards imajи obradene glavne rezultate. 
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Као sto se moze videti iz dosad1snjeg izlaganja, perspektiva raketnih 
motora sa teenim pogonskim materij •. ma !L:ii u razvoju i usavrsavanju 
napred pomenutih motora . Vrlo је verovatno d1 се oni, ovako konstrui
sani, otisnuti prve rakete na njihova dakka putovanja. Pogonske m1terije 
се najverovatnije ostati ove "klasicne" ,. bar za motore ove vrste, uz even
tualno neka poboljsanja performansi. 

Ing. Dragan Knezevic 

АНРИ ПОЕНКАРЕ 

Ускоро ће се навршити педесет година од смрти великана фраюl)'ске ма
тематике, физике и астрономије - Анрија ·поенкареа. Овај професор Сорбоне и 
рођак .познатог француског политичара и државника, Ремона Поеикареа, . начинио 
је низ запажених одкрића у области математичкнх наука, а такође и велики низ 
ПЈ?Одубљивања и уоnштавања мнqгих математички , , физичких и астрономских 
проблема . . 

Он је у областима које је обрађивао, стварао велика дела, без обзира на то , 
да ли је био пионир на томе пољу, или је ходао већ добро угаженим и трасира
вим стазама . 

Његове в~лике Заслуге и проналасци припадају наукама : небеској мсханици, 
космогоиији, о01:ици итд. На пољу чисте математю<е он је учинио, такође, заnа
жена одкрића. Када је nисао ко.мпилативна дела , чак и ту се оп -жа дух генија. 

Анри Поенкаре се родио у Нансију , 29. априла 1854. године . Он је тском 
свог кратког живота (живео је свеrа •58 1 о,~: ина~, стекао hiНore nочасти и деловао 
на већом броју положаја. Он је био nрофесор Сорбоне, члан Института, члан 
многих академија и ~еннх друштава итд . 

Он је био nравИ на~Ник и према томе врло скроман човек. Његова главна 
преокупација је био научии и . педагошки рад. Доенкаре је умро у напону ствара
лачке снаге, 17. јула 1912. године, у Пари ,у, када је nодлегао последицама једне 
неуспеле оnерације. 

Поенкареа су заокупљале многе теме. Несумљиво, и он је грешно и то по
некада грубо, али су те љегове грешке биле •. ола на тачха за нове и плодоносне 
радове; било љегове или други,х научиика. 

У овом чланку се оrраничавамо на Поенкареове астрономске радове, јер 
би и летимичан приказ велике већине ње 1 ови л радова, на овом месту био нео-
стварљив. · 

Поенкаре је објавио врло эапажеиа дела и : Математичке теорије светлости. 
или што би се данаnпьим језиком моЈ-ло на ва и теори.ком оптиком. Затим, он 
објављује спи,е о термодинамици, Ј- аЈIИЛарнос-. и, а такође из те..,рије вртлога, тео
рије еластичности, електрицитета и оптике, фило офиј е науке и нај :ад из анали
тичке теорије ширеље топлоте. И.Ј ових неколшю редова 'се види да је Фи >ика 
врло темељио обрађена у љеговим р« довима, тако да ти списи представљају један 
компеидијум из физике оног доба, али на вишем нивоу. Што је од посебног зна
чаја је свакако то, да је Поенкаре сва та дела објавио у року од непуне две го
дине, а у ТО ИСТО Време, ОН је објаВИО О ICt жаН с. ИС Иl небеске Механике, ПОД 
насловом: .,Нове методе у небеској механици", у ри велика тома. 

Поенкареов рад на пољу философије науне је та :-.ође врло инструктиван. 
На том пољу он је објавио неколико ::.начајни : р . . ,ова који се одликују својом 
суптипношћу и финим излагаљем. То су дела : ,.Наука и хи 1отеза", "Наука и метода", 
"Вредност науке" и једно маље по нато дело : ,,За; .ње мис ли", колекција постхумно 
об,ављених чланака, које је Поенкаре на_висао неГiо ре~-о.но rред своју смрт. На
поменимо и то, да је наш предратни часопис ,.Са ·ри", године. 1936. об;авио два 
кратка одломка из Поенкареових наnиса и t; нлозофије науке, под насловом 
"Астрономија". 
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Поред Поенкареовог дела, које 
је малочас поменуто, а које третира 
велики низ проблема из небеске ме
ханике, но које није од интереса за 
шири круг читалаца, због сложеног 

математичког апарата који је употреб
љен у том спису, он је оставио и је
дан други рад од подједнаког интере
са и значаја. То је љегова позната 
збирка предаваља са Сорбоне: .,Преда
ваља о космогоничким хипотезама". 
То дело је Поенкаре објавио непосред
но пред своју смрт, а редакцију је из
вршио Др. Jng. Анри Верљ. 

Ово дело није тако обимно као 
.,Небеска механвка", али је темељно. 
У љему је Поенкаре обухватио све кос
могоничке хипотезе од Канта до Белоа, 
тј. од постављаља прве озбиљније кос
могоничке хипотезе (Кантове), па до 
хипотеза које су се појавиле у доба 
публиковаља љеговог дела. О овом 
делу је корисно рећи нешто вЈШЈе. 

Космогоиија је као област астро
номије, врло прввлачан, али и врло 
КЈDiзав терен. Она подједвако зависи 
од два чинвоца. Ти ЧИНВоiЏI, који чи
не основ свих Ј<осмоговичких излаnuьа 
су: филозофска спекулаiЏiја и матема
ТИЧI<И (анапитичхи или модеран) апа-
рат излагаља. ПОIНКаЏ 

Поенкареово дело није нимало 
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лаха лектира јер је и ово све протка- . 
но матемаТИЧЈ<им изпаrаљима. Али сам теЈ<ст, када апстрахуЈемо математичку деД)'I<-

IЏiју је ремехдело стиЛа и пуиоће садржаја. . . 
Предговор дела, ва преЈ<о двадесет стравица Је Један врло успео резиме 

идеја, о Ј<ојима је реч у самом теЈ<сту: "Предаваља о Ј<осмогоНИЧЈ<ИМ хвпотеэама". 
Поенкаре третира следеће хипотезе, Ј<ојнма посвећује неједнак . број стр8111Щ8, 

већ према значају, заиимљивостн н вредности хипотезе: Кавтову, Лаппасову, Фа
јову, Лигоидеову, Снову, Дарвввову и Белоову. Поред тоrа, ов се бави и проб
лемом пореЈ<Ла Суичеве топлоте н топлоте у увутрашљости Земље. У тон погЈ18ВЉу, 
ов се бави, између осталог, хвпотезама: Сер Нормана ЛОЈ<јера, Сванте Архевијуса, 
Томаса Сна и Артура Шустера. 

ПоеиЈ<аре посебво посвећује пажљу хипотезама Пјера Симона де Лапласа 
н Џорџа Дарвина. Он, мада се нзричвто не нзјашв.ава ~ за једну Хf!Потезу, већ 
се огравичава на љихово нзлаrаље и допув.аваље, ипак Је у извесноЈ мери пап-

ласовац. То он н каже: . 
"Ево, широЈ<оr и отвореног поља хипотезама. Најстарвј~ је ова ЛаDЛ8СОва, 

али љена старост је жилава и она хад се види рачуна о. љеноЈ старости, нема то
лико бора. УпрЈ<ос взветим приговорима, упркос Ј<аСИИЈНМ проналас1Џ1М8 астроно
ма, Ј<оји би пренеразили Лапласа, љегова хипотеза је увех спремна в ова наЈбоље 
повезује ЧВЈЬСВЈЩе · •. " 

Лапласова хитотеза и ехспозвција свих факата у вези са љом заузима У 
Поеикареовој КЈЬВЗИ пуних шездесет страна вепиЈ<О~ формата, од 320 страна KOJDIJ(O 

има цела Ј<ЈЬИГ8. 

Хипотеза Џорџа Дарвина, исто тако познатог енглеског ва~, ~а Чарпса 
Дарввва · је преокупирапа у великој мери ПОСВЈ<8реа због СВОЈИХ идеЈа, а У исти 
мах в беспрехорвих математичких извођеља. 

ПоеиЈ<ареова Ј<ЈЬИГ8 "Задље мисли" је врло интересантна обзиром ва. мат; 
рију Ј<оју обрађује. Осим тога, ова је приступачна ширем кругу читалаца, Јер Је 
,. 
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написана без употребе математичких симбола, ноји отежавају читаље и nоненада 
одбијају чшаоце-аматере. 

Поглавља те кљиге Ј<оја су астрономсхе садржине, говоре о интересан
тним, а тада теЈ< оТЈ<ривеним факrима, нао што су: однос материје и етра, или 
однос nростор-време. С друге стране, Поенкаре третира и nроблеме: зашто је 
nростор троднмензионалан? Затим, о хипотези Ј<Ванта, која је Ј<асније nрерасла у 
теорију кванта итд. 

Поенкаре је, Ј<ао што је речено н греtшю. Он је, неоспорно био веЛИЈ<и 
стручњак за nроблеме небесЈ<е мехаНИl<е, па је уназивао на туђе греtШ<е у тој 
области. Тано је, на пр . Поеннаре, до темеља разорио једну нову методу, коју је 
nокушао да уведе у небесху механику познати и заслужни теоретичар Гилден, 

~оји је био водећи сnецијалиста у тој области. 
Али, десило се да Поенкаре упадне у сличне грешне. То му се десило нада 

је наiiВсао чланак: о новим резултатима у области проучаваља nроблема трију тела . 
Поенхаре је за свој чланак добио награду од 10.000 шведских нруна и чланан је 
био одпrrампан у емииентном часопису "Анта МатемаТИЈ{а" (Acta Matheшatica) , 
који је морао да буде повучен у последљем тренутку, јер је нонстатовано, да је 
вe.IIIDOI Поенкаре направио једну замашну грешку и низ грешчица. Чланан је 
поnрављен и часопис је поново одштампан; у љему се Поенкаре захвалио· матема
тичару Фрагмену, ноји је уочио греtШ<е. Првобитни отисан "Акта Математика", 
је данас вe.IIIDOI раритет, а Поенкареова расправа у nрвобитној форми врви греш
нама, што је врло iюучно, јер се не треба залетети, нао што је тога nута у.чинио 
Поенкаре. Да би комедија била још већа, Поенкаре у својој nогрешно; расправи 
Критикује и исправља туђе : греmке, (Линдштетове и Гилденове) . 

Поевкареов рад представља епоху у математици. Он је својим полихистор
ским радом стекао неоЦељиве заслуге ' лично, а танође и нао Инспиратор једне 
tmejaдe фраицусних и иностраних математичара, астронома и физичара. Његов ·спис 
"Космоговичке хипотезе", поред своје велине научне вредности је "поезија ·науне" 
обзиром m1 мајсторски начин на 1шји је то дело написано. И, најзад, nрема речима 
једног познатог математичара: "Поенкаре је синтеза модерне позитивне науне 
у најширем смислу те речи". 

Драгослав Ексинzер 

УТИСЦИ КОС~ОНАУ,ТА ИЗ ОРБИТЕ 

Ас:Тронаути Гагарин, Титов и Глен су први људи ноји су из сателитсне орбите 
могли натенане посматрати Земљу испод себе и небо, уживајући у видицима и ути
сцима 'које' ниједан човек пре љих није имао nрилиЈ<е да· доживи. Зато нам љихова 
сведочанства цретстављају драЊцени опис доживљаја ноји су ушли у историју 
човековог освајаља •васiюне, остају као искуства пионира којима је •пружена мо
гућност да' се надахљују изванредним призором бескраја перспективе која се пружа 
пред човечанством . 

~ i , -# Ј 

ГаrарiЦIОвв ввдвци ' (о 

Пошто 'је са ненолино уоппiтених реченица описао свој лет, Гагарни се исцрп
није осврће на бестежинсно стање и изглед ноји му се пружао из сателитСЈ<е џутаље: 

"Пdшто 'је васиqнсни брод биь постављен у орбиту и ракета"носач се одвојила, 
настало је бесrежинс~о· Стаље. Исriрва, осећаље је било помало необично, иако сам 
раинје Имаь ' приmше да га иа<Усим yl кратком трајаљу на Земљи. Но убрзо сам се . 
прилагодио условима б~стежинства, навикао се на ~га и могао да наставим са извр
шаваљем свог програма. Моје лично мишљеље јесте да бестежинско стаље не утиче 
на радну спосо()џост· или физиолошне фунКције чо~ека ." 

"Са висине 175-327 ниламетара врло се добро могла видети Земља. Њена 
површина. имала је Приближно исти изглед као када се гледа из млазног авиона 
који .цети на велиној висини. Јасно сам могао да разликујем велине планине, широке 
реке, простране шуме, линију обале и острва . Лепо сам видео облане који су пре
кривали Земљину површииу, као и сенке . које су бацали на Земљу. Небо је било 
црно као угаљ. Звезде су' биле светлије и видц,ЙВије на тано тамној позадини. Земља 
је имала јасан и диван хало оно себе који се истицао Ј<ада се гледало према хори-

1 
1 

· ~ 
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зонту . Он је nостепено прелазио из отворено плаве, тамно плаве и љубичасте у nот
пуно црну боју. Беше то величанствена слина." 

"Када сам иэронио из Земљине сею<е , С}'Шiе је засјало нроз Земљину атАю
сферу. Тада је хало изгледао нешто црукчије. На Земљиној површиин, при саАюм 
хоризонту, постојала је јарна наравџаста трана која је пролазила кроз све боје дуги-
вог cnei<Тpa - бледоплаву, тамноплаву, љубичасту и утаnала се у црну." г 

,;Улазан у Земљину сенку био је врло брз . Све је утонуло некако одједном 
у таму. Нисам ништа могао разазнати на Земљиној површиин, вероватно nошто 
сам био изнад океана. Да сам тада пролазио преко веЛШ<ИХ градова, сигурно бих 
могао видети љихове светлости." 

"Звезде су се јасно виделе. Излазак из Земљине сенке био је исто тано нагао 
и изненадан ... " · 

Допуве по•ог l:ведоЈСа Титова 

Из редова Титовљевог извештзја о љеговом једнодневном лету оно Земље 
биhе занимљиво истаhи следеће опасне: . 1 

"Брзо по nолетаљу васионсюr брод је ушао у Зе~uъину cem<y. Било је ~~ гуt;е 
разлиновати је од тамног неба, iep је Земља, онаl<о веобасјана Сукцем била лаi'<о 
сиве боје. Чак се 'по љој ~югао утврдити и nравац нретаља брода. Ова нијанс~ имала 
се захвалити осветљаваљу Ј<Оје је долазило од Месеца." 

• 
1 "Када се Земља гледа из васйоне, могуhе је разабрати рене, планине, разли-

чито обојене мрље обра"ђ'ених поља' (зреле усеве, узоране ледине и зелене несазреле 
културе) . Облаци, са својом сенном коју су бацали јасно су се разлиновали од снега 
ноји је nонривао местимично Земљу." ' ' · 

"Месечев срп ноји сам виђаq нро~ ,бочн~ прозоре био је, наравно, исти нао 
доле на Земљи." . · . 

"Чан и- на највеhем растојаљу од земаљсюtх: радио станица СССР-а могао 
' .•· • . се 

сам одржавати везу са љима, слушати љихова саопштења и слати им МОЈе извештаЈе. 

' ,рд 7. Ј?О 12. обиласна спавао "сам 1~ :е~а пр/пvаму. Мој сан није био дубон. 
Повремено бих 1се будно . " 

1
•1 , , ' . • 

"рред слетање, оставио сам ПОЈ{Лопце прозора отворене 11 кочећи мотори су 
у!{Љхчени, поштd ' :е васUонски бод био правилно оријеити9'И. Примеnw сам свеt-
љељ~ ваздУх~· nри 'ула'сну у Доље, г)rшће. с!Юјеве земљине wrмосфере." . 

, , i 1' б 

1 "НиЈе било нинанвог нагло.г преласна Из естеЖИЈIСКОI' · ~ у, стаље виwе-
струног убрзАља, већ ' постепеноt, ера ' ерно томе нано је брод успоравао кроЗ аову 
висоних темnература." ' · · Ј '' ' • 1 

. • "Васионски брод слетео је близу места крај којег сам ci ориземљио помоЬу 
ладобрана. Сада се фино осећiм. }iисам r приметио НИК8ЈСВе ЈЈРОМ.ене или пореМ~ 
у · свом организму Л' 1 , 1 t · 

4 f f U• , ' 

1 • Гпево"в ,доживљајв i , '· , 

&1ерички космонаУт· Гле.~ ' имао 1 је неколико узбудљввiiх . тревуDiсЈ ~оје, ј~ 
иснрено и тачНо 'описао: • • ' ' . ' ' • . ·. 

· ·• "ВасионскИ брод био ;е ~опнољенЈсветлеflим честицама. Оне беХу С114'1ЈЮ жуто 
зелене боје ! Изгледало је као да се васионски брод кре!\е кров обЈпа(свитаца. ЧесrЈЩе 
су свет~еле хао ~везhе прве велИчине и ИзГледало је да се по ~;крећу од 
главе чиоде до можда 1 сантиметра у пречнику. Љихово у.цаљеље бИло . Је око 2,5 
до 3 метра и биле су равномерно распоређене У. простОру око ваа~овскоr брода. 
Повремено, i нека 'dд љих прошла би ·поЛако око васионског брода и крај прозора 
Щ)ећући de веома сперо и посТеiiено заостајаЛа уназад, у правцу у којем сам гледао. 
Примећивао' бих ове 'светлеће честице око 4 минута, сваки пут при изласху Сунца'!'· 
ь. " "Паљеiье · ретро-ракетних мотора изазвало је утисак као да убрзавам унатраг 
према 'Хавајима. 1 0вај осећај био је, наравно, •илузија. Са повећаваљем успорења 
могао сам Чути шупiтање i<oje је звУчало као да се мале честице чешу о васионски 
брод :" Ј , • • " , r ~·-

"Услед јонизације ваздуха • око васионСЈ<ог брода, изгубио ~ · радно везу · 
а са повећаљем загреваља чуо се тресак! •Видео сам један каиш за везиваље ретро-
Ј\Ютора како пролеће испред \:tрозора." r . , . 

"Загреваље • је расло све док ~сам угледао жар~о наранџасту боЈУ ваздуха • 
напољу. Ужарена ·парчад одваљивала се и rtролетала краЈ прозора васионсног борда. 
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Тада су ме ова опажања помало забрињавала, пошто нисам знао о чему се ради. 
Веровао сам да су ретро-мотори били већ раније отпали, када сам приметио каиш 
испред прозора. Сада сам мислио да би усијани комади могли бити делови топлотног 
штита који се распадао. Међутим, то су ипак били делови ретро-мотора:" 

"Није ми било нарочито топло у кабини све до висине око 24 километра. 
Одатле па наниже било ми је заиста непријатно топло и обилато сам се збојио. Успо
рење при повратку у атмосферу достигло је 7,7 g, како се очекивало, и осећај при
том није се шпuта раЗЛИЈ(овао од оног на цеитрифуги. При извлачељу капсуле на 
раэарач, добро су ме једном затресли, овај удар о бок брода био је најјачи удар који 
сам током читавог лета осетио . . . " 

Превео В. М. 

SUPEROKSIDI - IZVOR V AZDU.НA ZA ASTRONAUTE 

Nekoliko ki1ograma 1utih granula moej се da sпabdeva jednog astroпautu kiseo
пikom. То su veoma aktivne herniske matcrjje - superoksjdj metala kalijuma i natrjjuma. 
Pretstavljaju sc formulama К01 i Na,O,. Dosada se za disanje korjstio komprimovani 
ili tetnj kiseonik, а vr§ena su ispitivanja i sa sistemima pomoeu algi. Superoksidj kalijuma 

i natrijuma imaju znatne predпosti. Ove herniske 
marerije su u stanju da vr§e nekoliko poslova od
jedпom: uklanjaju ugljendioksjd, delirnitno ukla
njaju vodu, otklanjaju tragove !tctnih crevnih ga
sova indola ј skatola, uklanjaju bakterjje i - pro
izvode kiseoпik. Za ove funkcije bile Ьi potrebne 
tri-retiri razlitite hemiske materije а manje od ki
lograma superoksida zavr§e sve ove poslove za jed
nog astronauta u toku jedпog dana. Tako su iz
Ьegnuti te§ki rezervoari i visoki pritisci u rezer
voarima. Specifitna moc proizvodnje kiseonika 
(kg o.Jkg superoksida), superoksida kalijuma i na
trijuma iznosi 0,34 za КОь 0,20 za Na10 1 i 0,43 
za NаОь lto је znatno ni!e od vrednosti 0,61 za 
LiOь ali је predпost superoksida kalijuma i natriju
rna nad superoksidirna litijuma i kaldjuma u njiho
voj viiestrultoj aktivnosti. 

Сео sistem radi na okolnom pritisku а sastoji 
se od limene posude za superoksid, duvaljkc i iz
menjivaa toplote, ima veorna malo pokretnih de-
1ova ра је pouzdan. Sistem је isproЬavan na vile 
naana. Sest Ijudi је provelo osam dana u ьermetit
ki zatvorenoj ltomori diiuCi kiseonik doblven iz si
sterna sa superoksidom. Preko duvaljke vazduh је 
cirkulisao u aparat za hladenje а zatim ltroz sud sa 
superoksidom. Prealeavanje је bilo potpuno, а oslo
Ьadanje kiseonika 80-95%. U laЬoratorijarna ame
ri&e ustanove Мine Safety Appliances Research 
Corporation ltonstruisana је maiina koja moie da si
mulira disanje jednog ili vile ljudi - ustvari utro
iak kiaeonika i otpuitanje ugljendioksida. Мalina 
је stavljena u zatvorenu ltomoru sa superoksidпim 
sistemom i davala је podatke о "disanju" ltao da 
se u komori nalazilo iest ljudi u toku nedelje dana. 
Eksperimenti koji. su vr§eni sa miievima, pokazali 
su da ее moCi da se koriste dve vrste sisterna sa su-

Astтonaut sa ите4ајет "Chemacon" peroksidom: dinarnitki - sa duvaljkom koja vr§i 
za dvoeasovni Ьoravak и vasioni cirkulaciju vazduha, i pasivni - kod koga .vazduh 

. samo .dolazi u kontakt sa jedпim koritom sa super-
oksidom i tako se regeneri§e. Pasivni sisterp. Ьј treЬalo da se koristi u sluaju da se po
kvari duvaljka u dinarniёkom sistemu. Predпost dinamitoog sistema је u tome §to moic 
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da reguli§e projzvodnju kiseonika. Srednjj disajni koeficijeпat - odnos jspu!tenog СО, 
i udahnutog 0 2, је za jednog toveka 0,8. Sjstem mo1e da se reguli!e za odnose od 
0,6 do 1,1 . 

Сео paket kojj astronaut treba da nosj na 1edima tе:Ш:е oko 11 kilograma ako 
saddj doyoljno hemikaljja za djsanje ј hladenje ode1a u toku ne!to уј§е od dva sata. Za§titno 
ime ovog uredaja је "Hemakon". 

Pored superoksjda, predla1e se ј upotreba h1oratnih sveea. Natjnjene su od finog 
praha gvo1da pome!anog sa natrjjum bloratom uz dodatak barjjumperoksjda kojj spre
Oiva jzdvajanje blora. Као vezjvo s1u1j staklena vuna. Natrjjum blorat se zagreje, me~a 
se sa ostalim dodacjma ра se tako otop1jena masa presuje u oЬiiku sveea. Sve,'a ve1jtjne 
cjgarete mo1e da projzvede medjcjnski tist kiseonik dovo1jan jedпom toveku za 15 minuta. 
Svece se mogu dugorotno tuvati. One nisu pokaza1e nikakvu promenu u toku 15 g )dina. 
Ostatak pos1e njjhovog sagorevanja је jnaktivni ререо. Ove svece s1u1e, medutim, sзmo 
kao dobar jzvor kiseonika a1i zahtevaju dodatne sisteme za otk1anjanje С02 ј vode. 

Bojana Aleksic 

ГОДИШЊА CKYIDUmHA АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 
"Р. БОШКОВИЋ'"' ОДРЖАНА Ј5 АПРИЛА 1962. 

Скуnштииа је констатовала: 
а) да је Друштво усnешно извело организацију nоСА\атрања nотnуног помра

чења Сунца 15-II-1961 Ј<ао и објављивање nостигнутих резултата; . 
б) да је кроз часоnис Васиону са усnехом обележена 250 годишњица рођења 

Руђера Боџn<овића, нашег великог астронома, геодете и филозофа 18. столеliа, чије 
име носи наше Друштво; 

в) да је у циљу стварања материјал
не базе за развијање аматерске делатности 
код нас Друштво са усnехом израдило ела

борат за подизање Народне опсерваторије 
и плаиетаријума. За израду овог елабората 
Савет за иаучни рад НР Србије доделио . 
је Друштву 150 000 Динара. Елаборат је 
израђен у два равноправна примерка и 

предат Савету за научии рад НР Србије и 
Народном одбору града Београда, где је 
усвојен као полазна етапа у решељу· овог 
проблема. Од НО града Београда тражено 
је у 1962. години 5 000 000 Дин. за израду 
"Инвестиционог плана и програма изградље · 
Народне опсерваторије и планетаријума. И 
поред фииаисиских тешкоћа, надамо се 
да ће овај проблем кренути са мртве тачi<е 
6ар у 1963. години. 

Код Фонда за финансираље науч
ио истраживачке делатности при Савету 
за иаучни рад НР Србије Друштво је ков- Др Р. Дaнuli оШtара скуйшШину 
:курисало са 3 теме: 

1) Обрада фотографског посматрачког материјала потпуног помрачеља Сунца: 
трошкови обраде и штампаље износили би 300 000 Дин. 

2) Истраживаље у Дубровачком архиnу материјала који се односе на дубро
вачке астрономе и љихов рад: петогоДШIIља тема са предвиђеним трошковима обраде 
"И штампања у 1962. г. од 250 000 Дин. 

3) Колебаље i<оличиие и расподеда падавина у нашим крајевима у вези са 
циклусима Суичеве активности: трошкови обраде и штампања износили би 350 000 
Динара . . 

: Одлука о финансираљу тема није донета ,али се надамо да ће Савет за иаучии 
рад помоћи и ову делатност Друштва. 
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На скуnштини је прочитан извештај о успеrшюм раду Подружница у Новом 
Саду и Сремској Митровици. Из Ср. Митровице око 30 чланова присуствовало 
је раду скуnштине. 

Поред доживотног председюn<а Друштва, Др Радована Данића, изабран је 
следеhи Управни одбор : генерални секретар П. М. Ћурковић, а за чланове - Невад 
Јаmювић, Др Василије Оска~ан, Анте Обуљен, Ћорђе Телеки, Др Милош Зеремски, 
Јо~ Симовљевић, Георги)е Поповић, РадоАшр Грујић, Умилна Мушицки, Вера 
ИлИ)евић, Драгутин Ћуровић, Живојин Ћулум, испред Подружнице у Н. Саду, 
Душан Лакић, испред Подружнице у Ср. Митровици и председници још три под
р~е. У Надзорни одбор изабрани су: Ружица Митриновић, Јелисавета Арсе
ВВ)евић и Љубиша Дачић. 

ГЛЕНОВА КАПСУЛА У БЕОГРАдУ 

Прва три дана трајаља овогоди
шњег Београдског сајма, крајем маја, 
била је на сајмшпту изложена ориги
нална капсула којом је амерички космс 
наут Џон Глен три пута обишао око 
Земље. Капсула је привукла велику 
пажњу десетине хиљада посетилаца 

Београдског сајма. Капсулу је разгле
дао и претседник Тито. 

Н а ф о т о г р а ф ј и : Посети
оци Београдског сајма разгледају изло
жену капсулу космонаута Глена. 

Radio pogoo vasiooskih brodova 
teorijski је moguc isto kao i elektri~ni 
Ш svetlosni pogon. On Ьi se sastojao 
u kori§cenju ultrakratkih talasa za ubrza-

П. М. Ђ. 

vanje naelektrisanih ~estica - jona ~iji 
Ьi mlaz mogao da ubrzava vasjonske 
brodove u prostoru. lako sposobni da 
proizvedu samo mali potisak, smatra 
se da је njihova velika prednost da ne 
zahtevaju sndne i te§ke motore kao 
ostale vrste elektri~nog pogona. Ovakav 
"radio pogon" zahtevao Ьi, naime, samo· 
laki predajnik sa jako usmerenim sno
pom visokofrekventnih talasa u opsegu 
u~estanosti 140 do 330 megacikla. Uko
liko se ovaj pogon i prakticno ostvari, 
postoji nada da vasionski brodovi koriste 
isti radio i za vezu i kao motor za kre
taпje iзmedu planeta. 

Veoera Ьi mogla Ьiti prekriveoa. 
okeaoima oafte0 smatra poznati engleski 
astronom dr. Fred Hojl. Ovu svoju teoriju 
on potkrepljuje nedostatkom kiseonika 
u prostranoj atmosferi planete Venere. 
Okeani sastavljeni iz teCnih ugljovodonika 
upijaju kiseonik а velika temperatura 
na povrsini ove p1anete koja dosШe i dC) 
300 stepeni Celzijevih izazivala Ьi 
isparavanje ugljovodoniCnih oЬlaka koji 
obrazuju gusti omotac oko ove planete 
koja је ро svojoj veliCini slicna Zemlji. 
Naravno, u vezi ove pretpostavke, poja
vili su se i mnogi planovi da se ova 
bogatstva na Veneri iskoriste na neki 
naan. 
Brazil obrazovao komisiju za vasioo

ska istrafivaoja 

U Rio de Zaneiru је objavljeno 26~ 
marta ove godine da је. u Brazilu obra
zovana Nacionalna komisija za astro
nauti~ke poslove; koja је vec pocela da 
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fun.kcionik Na ~elu komisije nalazi se 
puko1·nik Aldo Rosa. 

Komisijj su odobrena sredstva za 
rad ·u visinj 50 miliona kruserosa. Svoje 
eksperimentalne radove Komisija се obav
ljatj u San Hose dos Kampos. 

S.K. 

Stari priocip decjeg zmaja kori
stice 'se prakti~no u astronautici а mo:tda 
i u vazduhoplovstvu u vidu takozvanog 

"Rogalo" krila. Nazvafla ро svom pro
nalazaeu Frensjsu Rogalo jz amerjcke 
Nacionalne uprave za vazduhoplovstvo 
i vasionu, ova konstrukcija sastojj se u 
osnovi jz tri §tapa kojj se susti~u na 
jednom mestu а jzmedu kojih је raza
peta tkanina od tkanog najlona presvu
~enog plastikom "majlar", ра potseea na 
dege "strele" od hartije. Ovo krilo 
рма veci aerodinamj~ uzgon od 
svakog poznatog klasicnog krila а raspo
lafe mehanickim sjstemom kojim se mogu 
menjati njegovj nap~dni uglovj ј kontro
lisati otpor. lspjtano vec na raznim leteli
cama male brzine (vidi sliku) ono se 
predvida i za spasavanje donjih stepenova 
raketa-nosaea vasionskih letelica а naro
Cito kao noseea povr§ina za povratak 
letelica iz orЬite natrag na Zemlju, 
po§to, navodno, nudi srazmemo "bladan" 
povratak u gu§ce slojeve atmosfere. 

Plloti za dioamicku Jedrilicu 
"Dajnasour" koja treba da planira sa 
velikih visina natrag na Zemlju, po§to 
је raketom lansirana u gotovo satelitsku 
orЬitu, Ьiсе obu~avani na ne§to drukciji 
na~in od astronauta pripremanih za let" 
u kapsulama .,Merkjuri", zbog razli~itih 
zadataka koji се se pred njih postavljati. 
Pre svega, njjh се izabirati izmedu mlaznih 
pjJota kojj su leteli sa eksperimentalnim 
raketnim avionom "Х-15". Kod njih 
се se izvoditi vi§e obuke u letu, nego u 
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simulatorirna na zemlji. Osjm osnovne 
astronautj~ke teorjje ј tehnike, od njih 
се se posebno trazjti poznavanje manev
risanja u orblti ј povratka u atmosferu 
а naro~ito metoda "planiranja" sa velikih 
visina na izabrano mesto sletanja. Oso
Ьita paznja Ьiсе kod njih takode posve
cena obuci u snalazenju u nevolji na 
kopnu ј moru, u slu~aju prinudnog sle
tanja daleko od naseljenih mesta ili 
pomocj Jjudi, po§to се Ьiti moguce da 
se spuste na skoro svakoj ta~ki ZemJjjne 
povr§ine, sli~o Zengero,rom projektu 
"aпtipodnog bombardera". 

Vasionske medalje za zasluge u 
astronautici uvele su оЬе zemlje - SAD 
ј SSSR, za svoje kosmonaute koji su 
ostvarili uspesne vasionske letove. Tako 
је Vrhovni sovjet SSSR ustanovjo me
dalju "Pilot-kosmonaut" (v. crtez) koju 
su dobili Jurij Gagarjn i German Titov. 
SAD, pak, ustanovile su medalju N;acio
nalne uprave za vazduhoplovstvo ј va
sjonu (NASA) "za istaknutu sluzbu" (na 
slicj). Prvu ovakvu ame!'icku medalju 
doЬio је Alan Эeperd za svoj balistiёki 
suborЬitalni let raketom u kapsuli "Mer
kjurj". 

Nova promeolJi-va zvezda 
Promenljivost sjaja zvezde u sa

sveZdu Andromede, сјје su koordinate 
23h 24.6m i 19° 14' (1950.0) је najavljena 
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od strane francuskog astronoma, R. 
Vebera, iz Pariza. 

Ova neoЬicna crvena zvezdica ima 
vizualnu prividnu velicinu 9.0, medu
tim, kako ima spketralnu klasu N, ona 
је znatno slaЬija na snimcima. 

Veber · је na 72 fotografske ploce, 
na kojima ј е snim1jena ta zvezda, usta
novio da ona menja sjaj . Та varijacija 
se krece od 10.8 do 11.8. 

Ova mala zvezdica u Andromedi, 
ipak, nije sasvim bez oznake. Ona ј е 
zapisana u Henri Dreperovom katalogu, 
pod brojem 220.870. 
" Sky and Telescope", April 1962. 

D.E. 

Plovece platforme za lansiranje 
vasionsldh brodova razvijaju se u Vasjon
skom centru Mar§al amerjcke Nacjonalne 
uprave za vazduhoplovstvo ј vasjonu. 
Dva osnovna razloga za njihovo razvj
janje su doЬijanje u prostoru, kada jednog 
dana kosmodromj budu preopterecenj 
razljcjtjm lansjranjjma, kao ј obezbedi
vanje postojecih poljgona, zatim tu је 
ј raz1og da se jzbegne §tetnj uticaj pretera
no јаkЉ zvukova koje jzazjvaju ogromnj 
raketnj motorj nosaca vasionskЉ brodova. 

О,МАР ХАЈАМ 

Омар ибн Хајам, био је математи
чар и астроном, али је стекао светску 
славу као песник Чувене збирке епи-
грама "Руба'ијат". ~ 

Славни перзиСЈ<и научник и песник, 
Омар ибн .Хајам се родио у Ниша
пуру, године 1034 .. (година љеговог 
рођеља је суЈ~UЬива, али ·се ова вредност 
узима као најприхватљивнја). Његово 
потпуно име било је:. Гијаr уд Дин Абу л 
Фатх Омар ибн Ибрахим Ал Хајами. 
Хајам је љегов песнички псеудоним, 
који је настао на овај начин. Омар је 
биО' син Ибрахимов. Његов'оtац је био 
занатлија ко) и прави шаторе. · Хајам је 
устварИ, цада се тачно преведе. ;,про
извођач шатора" . Омар је · узео тај 
псеудоним, као успомену на свога оца, 

кога је много волео и .поштовао. 
Када му је отац умро, Омар је 

нашао начина да стекНе добро обра
зоваље. Студирао · је грчку и источња
чку филозофију. Да би стекао пара за 
студије, он пише "Трактат о Ал
гебри". Изненађује ерудиција којом је 
он тај 'спис написао, мада је био још 
врло млiщ. 

"Омар Хајамова АЛгебра" је пре
веДена на неколико европских језика, 
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но , са огромним занаnnьељем. Францу

ски превод је изашао у Паризу, пре 111 
година; немачки, исте године (1851 .) . 

Поред списа о номе је реч, Омар 
ибн Хајам је написао и дело: "Королари. 
на Еуюпща" . То није нека геометрија, 
као што би се могло помислити , већ 
расправа о променама климе на нашој 

планети, у зависности са променом 

географсне ширине. Овоме је придо
дата монографија о одређи.ваљу вред
ности драгог нзмеља, без да се исти 
ваде из свога ле>ки.шта у прстену , или 

другде, где су углављени. 

Омар Хајам се бавио и стратегијом, 
те према својим разноли.ким преокупа
цијама подсећа, у извесној мери, на 
Леопарда да Винћија . 

Али, једно од најза!Ц!мљивијих 
дела Омарових је корекција постојећег 
календара, који је познат у науци као 
стзроперзисни. 

Та реформа налендата је изведена 
за владе селџучног султана Малин 
Шаха, наследню<а Арп Аслановог,. 
који је владао од 1063, до 1073. године. 
Нови календар је назван "Тарих-и 
Малиюuахи". Његови рачуни (О ма р 
ибн Хајамови), били су врло прецизни. 
Одступаље од Грегоријанске реформе,. 
која је изведена знатно ·касније износи. 
свега 6,5 секунди. Тако да се та два 
календара, Омаров и Грегоријански,. 
врло добро слажу. 

Осим тога, Омар је своје астро
номСЈ<е радове изводио на пет векова 

пре одкрића телесноnа, што такође 
треба имати у виду, прили.ком оцене. 
љегове вели.ке прецизности у астро

номским рачунима. 

Његова "Алrебра", према оцени 
неких стручњака, нде у ред најбољих. 
арабљанСЈ<~ дела те врсте, . његов 
астрономсни рад је беспрекоран (он. 
је захваљујући томе био дворски 
астроном, на двору неколицине сел

џучких владара, који су тада били на 
власти у Перзији). 

Омар Хајам је најпознатији широм. 
света као песник збирк'е епиграма, 
"Rуба'ијат", али о љеговом песничком 
раду овде неће бити говора. Може се
само рећи, да је љегова збирка иза: 
Библије и Корана, · књига која .је· 
највише штампана и по броју приме
рака, на свим језицима света, само је· 
надмашују напред поменуте две књиге. 

Омар Хајам је умро у свом родном: 
граду Нишапуру, године 1123., у ду-
бокој старости. ДрагосЛав Ексингер · 
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ЋУЗЕПЕ АРМЕЛИНИ 

Пре пет година напрасно је пре
минуо велини италијански астроном 
Ћузепе Армелини, који спада у ред 
вајвеliих италијанских астронома ХХ 
вена. Професор Армелини се родио у 
Риму, 24. октобра 1877. године. Beh 
од почетка свог научног рада, а то је 
било 1913. године, Армелини показује 
велини смисао за теориску астроно

мију, астрометрију и небеску меха
нику, као и солидно знање и спремност 

у решавању разних проблема на тим 
пољима науке. 

Још у почетку својих ·теоријских 
изучаваља Армелини . се позабавио 
разматраљем проблема Ј упитеровог п е- , 
тоr С:ателита, кога је амерички астро
нам Барнард пронашао пред _крај XIX 
вена . 

Убрзо после изучаваљз Ј упите
ровог V сателита, ·Армелини обраћа 
сву пажњу на извесне проблеме , ноји 

стоје у ве.зи са проблемом трију тела . 
Заједно са Финцем Сундманом , ноји 
је тај проблем теориси.и решио, -и са 
својим земљаком· Тулијем Леви-Чи
вита, Армелйни је један од главних 
теоретичара који су допринели реша
ваљу овог компликованог проблема. 

Даље, Армелини се бави проучаваљем 
релативних орбиталних нретања, каДа 
варира маса. Али, носмогонија наро
чито привлачи Армелинија. Истина, 
почетком ХХ века, као што је то 
донекле случај и данас, већи број 
других астррНОЈ!!-1 се интересује пробле
мима .космогоније. Армелкнија . ~ро-

,• 
. ...... 
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чнто интересује старост свемира. Сле
деће поље рада на коме је Армелини 
дао свој допринос је стеларна астро
номија, али он опет добар део изуча
вања звезда повезује са проблемом 
љиховог постаи.ка. Своје носмогониске 
радове није изнео у облину књиге, већ 
у Ј 2 значајних расправа, објављених у 
издаљу Академије деи ЛинЋеи и Ака
демије d'Italia. 

Проблем доње граинце планетоида, 
у односу на Сунце, ноји је понренуо 
Ирбен Леверије, много је заинтере
совао Армелюшја. За свој рад на том 
пољу, он је добио од Академије деи 
Ли.нћеи, Краљеву награду за астро
номиј у за годину 1920. Овим није 
исцрпљена листа љегових преОI<упа

ција. Сам професор Армелини је при
знавао дз је он углавном теоретичар, 
али је додавао у исти мах, да јако 
жали . што не може да се посвети 

посматрачкој делатности , у онолиној 
мери, коликd то он жели . 

Био )е · и добар организатор . Под 
љеговим понровитељствqм и , _по љего

вим директи.вама , ·пресељена ,)е Астро

номСЈ<а рпсерваторија Римсног Уни
верзитета, са Кампидољија на боље 
место; на Монте Марио, где се сада 
налази. Колико је он волео ту опсер
ваторију сведочи ·и љегова смрт. Када 
је у ноћи, између 15. и )6. јуна, изго
рела главна купола опсерваторије на 
Монте Мариу, заједно са прецкзним 
великим екваторијалом, марке Штајв
хајл'-Кавкњато,. Армелини, видеВши 
страшни удес, аiа~ 1 лицу места је пре
минуо ОД . срчан'i:Јr' ·.уд;ара. · Д. Е.~, . .. . 

' ,. .. .. ... .. 

_ , r;J;\ н ~~-·ля~~liии~:- _ -~ 
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МЛАДИ РлlmтА.ши из· РИЈЩ<Е 
Успеz Астроааутске секцвЈе ае

роклуба "Крила IСварвера" 
При аероклубу "Крила Кварнс;ра" 

у Ријеци већ дуже време успешно ради 
астронаутичка секција. Чланови ове 
секције претежно се баве изградљом 
.малих ракета и љиховим лансираљем. 
Овом послу су пришли веома органи
зовано и студиозно. Извели су многе 
практичне опите и теоријСЈ<е прора

чуне пре но што су остварили прве 

успехе. До сада су лансирали некоЛико 
мањих ранеТа:.које су означили ка9 · ТЈЏ! 
В-2 и С-1. •Највећи успех је успеПIВО 
лансирање нешто већих ракета типа 
RR-1 и RR-2. ' 

Ракете RR-J и RR-2. су направљене 
од бешавних цеви пречни.ка 38 .м.м, 
односно 32 .А4.А4 унутрашљег пречни.ка. 
Млади ракеташИ су се оријентиС8.1ЈИ 
на ове цеви зато што их је лако щаба
вити, а нису ни СЈ<упе. На ове цеви 
причврсткли су алумкнијумска крила 
погодиог аеродинамичног облика. Сва-
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ка од бешавних цеви била је на стругу 
пажљиво обрађена . У цеви су накнадно 
уграђиване комора за саrоревање с ра
кетним горивом и млазник (саШЈИца) . 

Ракеташи аероклуба "Крила Квар
нера" су за своје ракете употребили 
чврсто ракетно гориво које су сами 
направили . Изабрали су једноставно 
гориво, које је уз потребну предостро
жност и безопасна. Састављено је од 
смесе цшn<а и сумпора. Метални цин
ков прах, који се може Добитн у про
даји или двректно набавити од Цин
карне у Цељу, помешали су са сум
порним цветом те тако добили сигурно 
и ефикасно ракетно гориво. Омер 
између цшn<овог и сумпорног праха 

је био 80 према 20. 
Свака иапуњена комора сагоре

вања пажљиво је испитана пре угра
ђивања у тело ракете. За ту сврху 
направљено је постоље за статичко 
испитиваље ракетиих мотора. На њему 
се може мерити статички потисак до 

2.000 килограма (2 ТОне). 
Ракетно гориво је паљено електри

чним путем помоћу акумулатора иа
поиа 12 волти, кабла дужине SO ме
тара и једног грејача од цекаса на крају 
кабла који, кад се усија, пали гориво. 

Свака ракета лансираиа је у одре
ђеном смеру, њено кретаље је праћено, 
а достигнута висина измереиа. Ракета 
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ПосШоље за сшашичко исйиШи1ање ра
кеШних .моШора, који .може из.мериШи 
йоШисак до 2 Шоне . На фоШоzрафији се 

гиди и уређај за йаљење . 

RR-2 је достигла висину хиљаду ме
тара. То је до сада највећи успех 
младих ракеташа из Ријеке, који се 
сада спремају за озбиљније подухвате. 

Фотографије је снимио Миљенко 
Смоквииа, члан аероклуба "Крила 
Кварнера". С. К. 

Пџе ракеШе саzра/јене у АсШронауШској 
секцији аероклуба "Крила Кгарнера" у 

Ријеци - В-1, В-2 и С-1 (лево) 
Лансирање ракеШе эахШе1а дуzоШрајне 
йрийре.ме и ашажо1ање 1e1fez броја 
о.младинаца. Овде 1иди.мо нейосредне 
йрийреме и доzовор йред лансирање 
ракеШе RR-2, која је досШиzла гисину 

1.000 меШара (горе) 
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ELEKTRONSKE KOMPONENTE О V ASIONSKIM LEТILICAMA 

(Kraj ) 

Medurim novim koпsrrukci jama cevi i t raпz isrora, sve пavedene negarivne oso
bine su zпarno smaпj ene, rako da mode rne ce,ri ј rraпzi tori пamen j eпi za pгojekrj lsk'U 
elektron iku, пе pokazuju i иazi re пegarivпe os bine. Tako se iuadom пovih cevj, kao 
~to su 5702, 5902, 5905 5906, 6 117 6533, 776 1 itd ., postigl manjcп ; e diтenzija i 
robustnost koпstrukc ije, te ove cevi izdrzava ju udare ubгzanja do 450 g, ра i do 750 g, 
kao i ро 6 sati viЬracije ubrzan ·a do 10 g ili ро 4 dana neprekidпo viЬraci j e ubrzanja 
do 2,5 g. MikrofoniCпi eГekri kojj se javljaju pod dej s rvoт v ibracija, j zпose sada svega 
1 т V па izlazu za vibracije uёesranosti 40 Hz i ubrzaп i e 15 g, (cev 6533) dok su kod 
raп iji l1 cevj iznosili preko 200 т V па izlazll . Pored toga, поviт koпsrшkc i j aтa su i 
djmenzije cevj prakti cno \redeпe па dimenzije rгaпz i sroгa, zadrzavajtJcj пa,·edene oso
Ьine na vibracije i udare. T ak,,e su прr. nuvistor cevi 7895 i 7586 и oЬliku ' 'aljka sa 
precnjkoт 12 mm ј v i jnom 16 mm. (Medurim i k d ov ih najnovijih kоп trukcjja cevi, 
ostale su neke negativne о oblne, kao sto su posebni izvori za grejanj e i odavanje 
toplote). 

Kod savreтenil1 tran~ i st ra Sll тedur iт llklonjene sve negativne osobine, tako 
da savremeni silici jumski traшi s to ri mogu da se k r iste ј preko 1 20°С, sa таliт pro
тenama karakrer istika sa teтperaшrom. Kod v: okofrekvenrnil1 rranzistora kao sto је 
2N 344, strujn i faktor pojacan а ј е 30, а u s гedini sa пeurronskiт zracenjeт od 1014 

neutrona ро ст", strujni fakror pojacanja mu opadne na 27 (t j. opadne za sато JO Ofo). 

Sl. З. - Minijaturnj sklop izgraden sa elektronskom cevj 5702 WA i s taтpanjт kolima. 
Dok se kod klasjcno izvedenil1 elektronskЉ sklopova postize ispuna prostora od oko 300 
koтponenata ро kubnom desiтetru, prjmenoт stзтpani!J kola i тjnijзturnih elemenata 
postize se ispuna od 1800 koтponenara ро kubnom d :siтetrll . Priтenom mikroтodu
. larne tehniRe, dobija se ispuna od 18000 koтpoвenata ро kubnom desiтetru. 
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Kada se ima u vjdu da Ьј uredaj Ьјо jzlo:ten zra~enju od 10•• neutrona ро cm1 samo 
ako је u sredjni vatrene lopte nastale prj eksploziji bombe od 1 megatona, а da Ьј tada 
nastalo fjzi~ko topljene шеdаја, mo:te da se zakljuёi da su tranzistori sblni tranzistoru 
2N 344, izdrzljivi i na radioaktivne radijacije. 

Poredenja radi iznecemo i Cinjenicu da klas i~e elektronske cevi ko~taju oko 400 
deviznih dinara, а klasi~i tranzistori oko 800 deviznih dinara. Specijalne cevi ko~taju 
oko 12000 d inara, а specijalni tranzistori i do 40 000 devjznih djnara. 

Slirno kao kod tranzistora i cevi, stoji ј stvar sa drugim elektronskim kompo
nentama . Tako npr. kod klas j cni ћ otporn ika se otpornost menja i do 35°/0 za promenu 
temperature od -55°С do + 105°С. Kod modernih otpornika sa metalnjm slojem, po
sti glo se da se otpornost menja svega za 0,24°/0 za promenu tcmperature od -55°С do 
+ ЈО5°С. Pored roga otpornjc i se rade sa nekoliko рща manjim dimenzijama nego rani je. 

Sliёna ј е srvar sa kondenzatorima i elektrolitima, gde se primenom novjh mate
rijala za izradu komponenara, smanjila dimenzi ja komponenata kao ~to se smanjila i 
njihova podloZпo t na promene remperature. Uzrnimo za prjmer elektrolit od 250џ. F 
i 12 V u oЬ! J ku val jka duzjne 51 mm ј pre~ka 18 mm, kojj је mogao da se korjsrj 
do temperature od + 70°С. Savremenj rantalovj elektroljtj istog kapacjreta ј napona 
jmaju man je djmenzjje valjka (duzina 19 mm ј precnik 8,6 mm), mogu da se korjsre 
do temperature od + 1 2 5 °С. 

Pored ovog napretka u jzradi komponenara, daleko veC:i napredak је ostvaren u 
na~inu njhove primene. PoboЩanjem elektronskjh cevi ј tranzjsrora omoguceno је da 
se rade uredajj sa manjjm naponjma napajanja, kao i sa manjjm snagama, ~to је omo
gucilo upot.rebu jos manjih elemenata . Tako npr. dok elektrol jr od 250џ. F i 12 V irna 
djmeш:ije valjka duzjnu 19 mm ј precnik 8,6 mm, dotle jsrj taj elektroljt, alj za n.apon 
od IOOV, jma duzinu JJ5mm i precnik 45mm. То znaci da је tantalov elektrollt od 
250џ. F i 12 V oko 160 puta manje zapremine od oЬiёnog elektrolita od 250џ.F i JOOV. 

Primenom ~tampanih kola, rakode se mnogo ucjnjJo na minijaturizacijj elektron
skih шednja kao i na njihovoj izdr:lljivosti na viЬracije. Ranije su elektronske kompo
nente u~vr~civane samo lemljenjem na krajevima zicanih veza koje izlaze iz elektronske 
komponente tako da su iste Ьile obe~ene da vise о te dve :tice. Usled viЬracija, moglo 
је lako da dode do kidanja ovih :tica. Medutim primenom stampanil1 kola, komponente 
se celom duzjnom oslanjaju na plo~u stampanog kola, te је mogucnost za kjdanje zica 
minimalna. 

Da Ьi se jos vise smanjila mogucnost ostecenja od viЬracija, primenjuje se za
livanje uredaja raznim izolacionim smolarna kao sto је araldit. Pri ovome se izradeni 
шеdај prelije izolacionom smolom, koja sa svih strana obuhvata komponente, а koja se· 
posle nekog primenjenog postupka, stvrdne. Time se posrj:tu znatne prednosti. Kom

Sl. 4.· - Elektronski sklopovj se ~esto 
zalivaju dielektri&im zeleom koji је te~n 
pri zalivanju, а kasnije doЬije pihtijastu 
strukturu. Dielektricki zele је providan, 
amortizuje vibracije i spreёava varni
ёenje i koronu uj razredenoj atmosferi. 

ponente, а time i cea.elektronski uredaj, su. 
daleko manje podlozni osteccnju oq viЬra
cija; odvodenje toplote sa elemcnta koji se 
grejc је daleko efikasnije nego zra~enjem,. 
а §to је najvamije na velikim visinama i u 
bczvazdumom prostoru ne moze da dode· 

Sl. 5. - Modularno izgraden sklop sa. 
tri ce\'i i pripadajucim komponentama. 
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do stvaranja korone ili do vamiёenja, po~to su sve komponente pod naponom, obavi
jene s lojem ove izolacione smole. Jedini nedostatak upotr Ье izolacionih smola za zali
van;e komponcnata је Ьiо taj , da zalivena komponenta nije mogla da se odstrani u 
sluO:aju kvara, vec је сео zaliveni Ьlok morao da se rashoduje. Ovo se medutim resava 
na taj naёin sto se pri konstrukciji сео elektronski uredaj razdeli na veC:i broj podsklo
pova, takэzvanih modula. Svaka od ovih modula se posebno zalije u izolacjonu smolu, 
ра se onda module redaju jedna na drugu ј medusobno povezuju pomocu utikaёa. Ako 
se neka komponenta u nekoj od modula 'pokvarj, onda se cela modula jzvadj jz ele.k
tronskog uredaja, а na n jeno mesto se stavi jspravna modula. Zamena modula u mo
dularnim konstrukcijama ј е oЬicno vrlo prosta, kao sto је ј zamena elektronskih cevi 

krirerijumi za 

Jspjrivanje IV 

TEМPERATURA 

radna ос -65 do + 125 

skladisna ос -65 do + 85 

А TMOSFERSКI PRIТISAK 

radni u mm Hg mmHg 8,3 

radni s;muliran 
vjsjnom 

VIBRACIJE 

uёestanost Hz 

t1brzanje 

UDAR 

trajanje 

ubrzanje g 

REAKTORSKE RADIJACIJE 

neutronski protok 
u neutronima 

cm1/sek 

tra jan;e zra~en;a h 

TRENUТNE RADIJACIJE 

ncutronski prorok 
u neutronima 

cm1/sec 

traj aп; e zracenja џ.S 

ЈО do· -2000 

10 

50 

1017 

80 

-65 do + 200 

-65 do +85 

10 do 2000 

15 . 

50 

1010 

1000 

)017 

80 

-65 do + 350 

-65dp +85 

10 do 2000 

20 

50 

-65 do + 500 

-65do + 85 

Ј,! 

10 do 2000 

40 

12 

50 

)010 

1000 
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u klasicniт elektronskiт uredajiтa. Izvadena тodula sa neispravnoт koтponentoт 
se rashoduje. 

Na оvот polju se u zadnje vreтe ј о~ dalj e оtШо, tako da se zalivanje ne obavlja sa 
izolacionoт sто1от koja sasviт ocvr~euje, vec se priтenjuju izolacioni тaterijali koj i 
posraju polutvrdi kao zele. Ј edan od tih materijala - dielektricki zele - је и teenoт 
stanju prilikoт nali vanja u ~asiju u kojoj је elektronski uredaj . Stajanjeт na vazduhu 
ovaj materijal deliтieno oevrsne i doЬije strukturu zelea. Medutiт za razliku od tvrdih 
sтola za zalivanje, dielektricki zele је providan. Kako је uz to i тekan, to је тoguce 
da se sondoт cevnog voltmetra ili osciloskopa, probode zele i dospe do Ьilo koje taCke 
elektronskog uredaja radi eventualnog ispitivanja. Posle izvlaёenja sonde, pihtijasta masa 
zelea sата popuni rupu koju је napravila sonda. Ukoliko se ustanovi da је neka elek
tronska koтponenta neispravna, onda se ne Ьаса сео podsklop, kao ~to је Ьiо sluёaj 
kod tvrdih sтola za zalivanje, vec se nozeт ili таkаzата odseёe deo zelea iznad 
neispravne koтponente, koтponenta se zaтeni, ра se uтesto odsecenog dela zelea opet 
nalij_e s.vez diele~tricni. zele, kojj ubrzo postaje koтpaktan sa ranije nalivenim zeleoщ. 
Ova) d1elekшcш zele 1zddava visoku teтperaturu, aтortizuje viЬracije, а delovj raz
maknuti б mm ра zaliveni dielektriёniт zeleoт, тоgи da budu sa potencjjaliтa тe
dusobno razliCitjт do 25 0000 V. 

Izneceтo najzad ј nekoJjko krjrerjjuma koji se priтenjuju za ispjtivanje elek
tronskih uredaja ugradenih u projektile ј satelite. Рrета propisiтa koji vaze u SAD, 
elektronskj uredajj ј koтponente su podeljenj u vBe grupa. Ovde сето jznetj kriterj
jume sато za grupe IV, VI, V.JI ј VIП, gde О\'е grupe predstavljaju sledece: 

Grupa IV - Elektronskj delovi za vjsokokvalitetne avjone, projektile zemlja
vazduh ј projektile vazduh- vazduh. 

Grupa VI - Elektronskj delovj za atoтske avjone ј balisrjCke projekrjJe, 

Grupa VП - Elektronskj delovi za specijalnu prjтenu u elektronskjт ureda-
jjтa visokokvalitemih avjona ј projektjJa, 

Grupa VIII - Elektronskj delovi lerjJjca sa atoтskiт pogonoт. 

Krjterjjumj kojj se prjтenjuju pri jspjtivanju ovih koтponenata datj su tаЬеlот 1. 

Na kraju сето poтenutj da pored poтenutih faktora kojj щјёu na rad elek-
tronskih koтponenata u vasionj, treba da se uzтu ј drugj о kojiтa njsтo govorili . 
:Гаkо npr. precizni skremi instrumenti sa тagnetniт jezgroт тoraju da budu specj
Jalno magnemo oklopljeni, radj spreёavanja gre!ke usled proтenJjjvog тagnetskog polja. 
Tako~e тоrа ~а se vod.i raёuna da pri таlот atmosffrskoт pritisku nastaje isparavanje 
ёvrstih тater!Jala, ра 1 тetala, а da se pri povecanju pritiska јЈј sтanjenju teтperature, 
iz ovih para opet taloze rnetali koji тogu da dovedu do kratkog spoja (npr. cink na 
2~0°С isparava pri pritjsku od ЈО-6 mm Hg, а тagnezijum na 200°С isparava na pri
tisku od Ј о-• mm Hg). Vaian faktor predstavljaju ultraljuЬicasti i kosтiёki zracj. 

Tek ~ev~i u obzir sve ove specjficne uslove rada i priтenjujucj specjjalne 
koтp?nente 1 specijalne naёine ugradnje, тоzе se oёekjvati ispravan rad elektronskih 
uredaJa ugradenih u vasionske letilice. 
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Мена 

Прва четврт 
Пун Месец 
Посл. четврт 
Млад Месец 

Месе ч еве мене 

Октобар Новембар 

d h т d h т 

б 20 5 5 8 15 
13 13 33 11 23 04 
20 9 48 19 3 10 
28 14 5 27 7 30 

Окултацнје 

61 

Децембар 

d h т 

4 17 48 
11 10 28 
18 23 43 
2б 23 59 

Звезда 3.0 nривидне величине 8 Јарца биће окултирана Месецом 9. Х. Дисnа
риција се може nосматрати из Београда у J8h 49 .бт на положајном углу 141 °, а реаnа
риција у 19h lб.lт на положајном углу 182°. 

Планета Сатурн биће окултирана Месецом 4. XI. Диспариција планете се 
може nосматрати на nоложајном углу 52°, а реаnариција на положај ном углу 274°. 
Времена онултације за ненолико градова су: 

Диспариција Реапариција 

h т h т 

Суботица 20 2б.О 21 2б.9 

Нови Сад 20 2б.3 21 28.2 
Београд 20 2б.8 21 29.3 
Крагујевац 20 27.2 21 30.7 
Ниш 20 27.9 21 32.3 

Планете 

Меркур- Током октобра није видљив јер nролази кроз доњу конјункцију. У за
стоју је 15. Х да би већ 22. Х дошао у највећу западну елонгациј у. Тада излази 
Ј h 40т пре Сунца и може се nосматрати над источним хоризонтом као звездо
лики објекат мирног сјаја -{).4 привидне величиие . Привидни nречник 
диска планете је б."9. После овог датума Меркур се оnет брзо привидно 
приближава Сунцу и престаје да буде видљив до краја године. 

Сл. 1. Промене йригидноz йреt~ника, фазе и сјаја Венере у овом ШроАiесечју. За диск 
йланеШе север је zope а исШок лево. Сјај је изражен у йривидним величинама. 
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Венера - Током тромесечја је источно од Сунца у сазвежђу Bare. Залази око lh 
после Сунца те се види за време сумрака на југозападном небу. 8 Х је у нај
већем сјају (-4.3 прив. вел.) а већ крајем истог месеца ТОЛИЈ<о се привидно 
приближава Сунцу да постаје невидљива. После конјункције са Сунцем 
(12. XI) Венера се привидно удаљава ка западу, а како јој још и дек.линација 
нагло расте, olia убрзо постаје видљива на источном небу. Већ 20. Xl излази 
око 1h пре Сунца. И сада, као "Даница", налази се у сазвежђу Ваге кога ве 
напушта до краја године. Поново је у највећем сјају 19 . децембра (-4.4 
прив. вел.) . 

Марс - Привидно се креће из сазвежђа Близанаца nреко Рака до Лава. Овде је 
у застоју 27. ХП. Приnремајући се за опозицију 1963, Марс се у овом тро
месечју приближава Земљи од 222 дшлиона Км на 118 милиона Км. Прибли
жавање чини да привидни пречню< nланете расте од 6".3 на 11."9 а сјај од 
1.1 до -0.4 привидних величина . Марс излази све раније у првој половини 
ноћи: 

h m 
1. октобра 23 05 
1 . новембра 22 25 
1. децембра 21 22 

31. децембра 19 39 
ЈуйиШер- После опозиције, ретроградан је до 29. Х. Тада је у сазвежђу Водолије 

кога не напушта до нраја године. Залази све раније у току ноћи: 

h т 

1 . октобра 2 46 
1 . новембра О 34 
1 . децембра 22 44 

31 . децембра 21 10 
Током тромесечја Јупитер се удаљава од Земље од 616 милиона Км на 806 
милиона Км. Истовремено nривидни преЧНИЈ< nланете опада од 44."6 на 34."1, 
а сјај од -2.4 на -1.8 nривидних величина. 

СаШурн- Налази се оно 30° западно од Јупитера у сазвежђу Јарца. Почетном оЈ<ТОбра 
је ретроградан, 9-ог је у застоју а затим наставља нретање ка истону. Може 
се посматрати у првој половини ноћи, али залази све раније тако да 31. Xll 
већ у 18h 30m нестаје за југозападним хоризонтом. Даљина Земља-Сатурн 
се повећава тако да се привндни преЧНИЈ< nланете смаљује од 15" .8 на 13" .8. 
ВеЛИЈ<а оса привидне елиnсе Сатурнова прстена види се под углом од 39".7 
(1. Х) и 34" .9 (31. XII), а мала оса под уг лом од 13" .7 (Ј. Х) и 10" .8 (31. XII). 
Земљи је онренута северна страна прстена. 

Уран- У сазвежђу је Лава између Регулуса и р Лава. 

Појаве у Сувчевом систему 

d h 
Октобар 2 10 ВеБера 1 1 о јужно од Месеца 

6 17 Меркур у дољој ковјуннцији са Сунцем 
8 12 Сатурв 0.0 9 јужно ОД Месеца 
8 23 Венера у највећем ciajy 
9 17 ' Сатурн у застоју 

10 12 Јупитер 1° северно од Месеца 
15 01 Меркур у застоју 
20 Орионидв; трајаље 10 дана 
21 02 Марс 1 о северно од Месеца 
22 05 Мернур у највећој елонгацији: 
23 06 Венера у застоју 
23 11 Уран 2° јужно од Месеца 
29 20 Јупитер у застоју ' 
30 04 Венера 11°. јужно од Месеца 
31 Тауриди; трајаље 30 дана 

Новембар 4 20 Сатурн 0. 0 6 јужно од Месеца. Окултација! 
6 19 Јупитер 1 о северно од Месеца· 
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Децембар 

21 21 
16 
18 10 
25 11 

1 21 
2 04 
4 04 

11 14 
13 
14 оо 
16 08 
17 04 
19 01 
22 09 
27 10 
29 15 
31 16 

Венера у доњој конјуннцији 
Леониди ; трајаље 5 дана 
Марс 0. 0 7 северно од Месеца 
Меркур у rорњој нонјуннцији 
Венера у застоју 
Сатурн О. 0 2 ј ужно од Месеца 
Јупитер 2° северно од Месеца 
Уран у застоју 

Геминиди ; трајаље 5 дана 
Венера 0 .0 9 северно ОД Нептуна 
Марс 0. 0 9 северно ОД Месеца 
Уран 2° јужно од Месеца 
Венера у највећем сјају 
Почетак зиме 
Марс у застоју 
Сатурн О . 0 2 северно од Месеца 
Јупитер 2° северно од Месеца 

Појаве код Јупитероввх сателита 

1-< ~ 

1 

1-< 

:Е ~ "' :Е "' :Е ... ~ ... g:) ... 
~ 

g:) 

~ :Е ~ "' ~ ::;: "' ;., ::;: ... ... ·о- ... 1-< "О' 1-< ... 1-< 

"' о. "' "' о. "' "' о. "' t:f J:Q u ~ t:f J:Q u ~ t:f 1 
J:Q u 

1 hm/ 1 1 hml 

1 
h ml оюобар 28 23 25 п РО 22 20 22 11 

1 19 28 1 ш РО 30 18 06 ш SE 23 19 52 1 
1 20 14 1 1 SP 30 18 22 п рр 23 22 08 1 
2 18 19 1 SE 30 21 06 п SP 24 

1 17 57 п 
5 21 59 11 рр 30 22 31 1 РО 24 20 43 1 
6 044 п SP 31 1 19 42 1 

1 

рр 30 21 48 1 
7 20 44 п SE 31 21 58 I SP децембар 
7 22 36 1 РО новембар 1 17 49/ п 
8 19 45 I рр 1 17 58 п SE 1 18 48 ш 
8 22 ОЈ I SP 1 20 29 I SE 1 19 03 I 
8 22 55 ш РО 3 21 26 IV РЕ 1 20 33 п 
9 20 14 1 SE 6 18 44 ПI РЕ 2 18 33 I 

13 о 20 п рр 6 20 51 п рр 3 17 07 I 
14 18 32 п РО 6 22 07 ш SE 3 17 53 п 
14 23 22 11 SE 7 21 34 1 рр 6 21 17 IV 
15 о 24 I РО 8 18 51 1 РО 8 19 28 Пl 
15 21 34 I рр 8 20 37 п SE 8 20 28 п 
15 23 50 1 SP 8 22 24 1 SE 8 20 59 1 

. 16 18 51 1 РО 9 18 19 I SP 9 18 14 1 
16 22 09 I SE 1 1 18 21 IV рр 9 20 31 1 
17 18 17 1 SP 11 22 33 IV SP 10 19 03 I 
17 21 21 IV so 13 17 21 ш РО 12 18 14 ш 
19 19 38 ш SP 13 20 51 ПI so 16 20 13 1 
21 20 57 11 РО 13 22 46 ш РЕ 17 17 26 1 
22 23 23 I рр 13 23 22 11 рр 17 17 48 11 
23 18 40 11 SP 14 23 28 1 рр 19 17 15 ш 
23 20 41 1 РО 15 17 45 п РО 19 18 57 ш 
24 о 05 1 SE 15 20 44 1 РО 24 19 25 I 
24 20 07 1 SP 15 23 15 п SE 25 18 58 1 
25 18 33 1 SE 16 20 13 1 SP 26 17 22 1 
26 19 51 ш РР 17 18 48 1 SE 26 17 55 11 
26 /23 17 ш 1 SP 20 19 23 IV SE 26 1 18 02 Пl 
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1 "' 

1 

g:) 

"' "О' 
~ 

РО 
рр 

SP 

1 

SP 
SE 
рр 

рр 

SP 
РО 
SP 
SP 
SE 
SE 
РО 
рр 

рр 

РО 
рр 

SP 
SE 
SE 
рр 

РО 
РО 
so 
РЕ 
РО 
SP 
SE 
SP 

1 РО 

РР = почетак пролаза, SP = свршетак пролаза, РО = почетак окултације, 
SO = свршетак окултације, РЕ = почетак помрачеља (еклиnсе) и SE = свршетак 
помрачења. 



64 ВАСИОНА Х. 1962. 2 

,ј 
Сл. 2. Појаве "од lyйиiiiepoвux caiiieлuйia. Са йо два с110ва обелеэ~еене су iiiaчкe или 
груйе блиских iiiaчaкa у којилtа се ,uогу йосмайiраШи одговарајуliе йојаве. Римски бројеви 
одговарају редно. 11 броју caiiieлиiiia. Скица вa:Jtctt за новембар и децеiоtбар. У оюТiобру 

су све rТiачке РЕ и SE нешtТiо блиэ/Се йланеШи. 

Положаји Јупитерових сателита 

Таблица даје распоред Јупитерових сателита у односу на диск планете сваки 

дан у 1h . Кад је број изостављен, одrовараћуиЋ сателит се налази иза Јупитера. 

1 Датум 
г 

2 
з 
4 
5 
б 
7 
·s 
9 

10 
11 
12 
IЗ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
з о 
31 

ОКТОБАР 

w о о ДИСI< о о Е 

З4 о о о 12 
1 о о о З24 
2 о о о IЗ4 

12 о о о З4 
о о о IЗ24 

З 1 2 о о о 4 
З2 о о о 14 
з о о о 24 

IЗ о о о 42 
24 о о о 1З 

412 о о о з 
4 о о о 132 

41З о о о 2 
4З2 о о о 1 
4ЗI о о о 2 
4З1 о о о 2 
42 о о о IЗ' 
12 о о о 4З 

о о о 1З24 
1З о о о 24 
32 о о о 14 
Зl о о о 24 
з о 1 о 24 
2 о о о 1З4 

21 о о о 4З 
о о о 41 23 

413 о о о 2 
4З2 о о о 1 
431 о о о 
4З о о о 12 

421 о о о з 

l 

1 

1 
1 

1 

НОВЕМБАР 

w о о ДИСI< о . Е 

42 1 о о о з 
4 о о о 123 
14.З.2 
З2 о о о 14 

З12 о о о 4 
з о о о 124 

21 о о о З4 
21 о о о З4 

о о о 1234 
1 о о о З24 

З2 о • о 14 
З124 о о о 

З4 о о о 12 
41.2.З 
42.1.З 

4 о о о 12З 
41 о о о З 2 

4З2 о о о 1 
З412 о о о 

З4 о о о 12 
1 о о о З24 
2 о о о 134 

о о о 2З4 
1 о о о З24 

З2 о о о 14 
321 о о о 4 

з о о о 124 
1З о о о 24 
24 о о о IЗ 

412 о о о з 

1 

На трећој страни корица: 

ДЕЦЕМБАР 

w о о ДИСI< о о Е 

41 о о о З2 
4З2 о о о 1 
4З21 о о о 

43 о о о 12 
41З о о о 2 
42 о о о IЗ 
12 о о о з 

.1.42З 
З2 о о о 14 

З21 о о о 4 
з о о о 124 

Зl о о о 24 
2 о о о З14 

12 о о о 4З 
о о о 142З 

4 .2З. 
4З21 о о о 

4З о о о 21 
4З1 о о о 2 

42 о о о З1 
421 о о о з 

4 о о о 123 
4 о о о З2 

З21 о о о 
з о о о 14 

З1 о о о 24 
2 о о о З14 

21 о о о З4 
о о о 1234 

1 о о о З24 . 
23 о 1 .. 4 

А. Ђ. Кубичела 

Глав11а зграда ойсерваШорије са север11е ciupa11e, йре paiua (горе) 

Об11овље//о Пулково (доле) 

- Уз чланаи на стр. 3З -

1 
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НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

Наслов11у cr/ipa11y rtЗpaдuo ПЕТАР 1\УБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопнс за астровоn1ију и астронаутю<у. Издаје 
Астрономсr<О друштво "Руђер Бошковиh" 11 Комисија за а тро
наутиЈ<У ВСЈ, уз сарадљу Југословенсноr рЗЈ<етног и астронау
тичЈ<ОГ друштва. - Излази 4 пута г дишње. Годишња прет
плата 300 1\ИНара, поједини број 100 динара. Чланови Друштва 
добијају часош1с бесплатно. - Ученици свих ШЈ<ола могу но

рнститн Ј<ОЛеi<Тивну претплату: четири ученина нојн се уч!lане 
у Друштво , уз снижену чланарину од ло 60 динара годишље, 
обијају заједнични један I<омплет. - Власющ 11 издававач 

АстроноМСI<О друштво "Руђер Бошi<Овнћ". Уредништво 11 ад
министрација: Београд, Волгнна 7. Претплате слати у норнст 

рачуна број !01-22-3-48. 

Штамnа : Нзl\авачюt ·станова "Научио ј\ело", Београд Вуна I<араџнhа 
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1962 bl'OJ З 

БЕОГРАД 

75. ГОДИШЊИЦА АСТРОНОМСКЕ 
ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ 

Једва да је нешто више од једног века кано је Београд постао 
политичi<о-управни и просветио-културни центар државе . Зато је 75. 
годишљица Астрономске опсерваторије посебно занимљив феномен 
нашег културног живота. Но, с друге стране, с обзи~юм на прилике 
у веlшни европских земаља, појава Астрономене опсерваторије у Бео
граду пре 75 година и није нарочито чудо. У свима веlшм земљама, 
пре сто година, астрономија је заступљена низом познатих, велю<их 
опсерваторија . Поред тога астрономија је тада у програму наставе 
свих познатих универзитета . Уосталом, астрономија је још пре 2500 
година имала научио формулисну проблематику коју је обрађивала, 
те сванано спада у најстарије науке . 

Прва иницијатива за подизаље Астрономске опсерваторије у Бео
граду потенла је 1884 године из Велине школе, сада Универзитета, 
од професора Милана Недељновића (27-IX-1857 до 21-I-1950). После 
више молби и објашљеља, теi< 26. марта 1887 године, министар про
свете "увиђајуfiи разлоге изнете у предлогу и ценеfiи научну и прак
тичну важност астрономсне и метеоролошке опсерваторије" решио је: 

"I. Да се за Краљевину Србију подигне провизорна Астроном
сна и Метеоролошна опсерваторја у приватној кући на Врачару у 
Београду под управом и руковођељем г . Милана Недељновиfiа, про
фесора астрономије и метерологије на Великој школи". (Недељковиh :· 
ИзвешШај за 1899-1903, стр. 157). 

Недељковиfi је по струци био астроном. После завршене Вел. 
школе он је од 1879. до 1884. био на парисној Опсерваторији, где је 
завршио Астрономску шнолу, нену врсту данашљих студија треfiег 
ступља. Притом је, због тога што је у Imaнy наставе на Вел. школи 
астрономија била повезана са метерологијом, Недељновиh извесно 
време радио и у Метеоролошном институту у Паризу . Због тога су 
нод нас Астрономсна опсерваторија и Метеоролошна опсерваторија 
основане истовремено нао једна установа. 

По пријему решеља Министарства просвете Недељковиh је 1. 
маја 1887 г . узео под зануп нyfiy неног Гајзлера на југозападном 
Врачару. Тада је био обичај да се занупи станова и нућа уговарају 
за датуме 1. мај и 1. новембар. Kyha која је прво служила нао Опсер
ваторија и данас постоји (в. трећу страну корица). Има два броја: 
улица Војводе Миленка бр. 52 и улица Светозара Марковиhа бр. 28. 
Да је овде била прво смештена Опсерваторија проверио је наш по
знати стручњак за историју астрономије код Срба, Ненад Јанковиh, 
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одговорни уредник "Васионе'' . Он је 1949 године у овој куlш нашао 
старицу , ноја се сеhала да је ту ненад становао Недељковиh. Поред 
тога проверио је да се у земљишним нњигама из 1936 . године ова 
I<yha водила на Гајзлера . Према томе , нема сумње да је на сл. 1 
зграда у нојој је почела рад Астрономска и метеоролошr<а опсерва
торија. 

У приватно ј згради Опсерваторија је остала до 1. маја 1891 . 
године, када се преселила у сопствену зграду, данашњу Метеоролошку 

опсерваторију (в. треhу страну норица) . Не добијајуни довољно бу
џетсних средстава прено Вел. шноле, Недељновиh је често понушавао 
да Опсерваторију стави дирентно под Министарство просвет~. У том 
циљу он се стално борио да се донесе занон о Централној опсерва
торији , ноју сачињавају: "Астрономсна опсерваторија, Метеоролошна 
опсерваторија , Централа метеоролошних стација, Прогнозно одељење 
времена и поплава, Земно магнетсна опсерваторија , Одељење истру
мената и верифинације и Механичi<а радионица'·' (ИзвешШај 1908-
19v9, стр . 46) . 

Асi:Uротю.шка акШивносШ на Ойсервтuорији. - Beh од самог по
четна рада Опсерваторија добија вид метеоролошне опсерваторије. 
Недељrювиhеву антивност у погледу астрономије ограничавала су 
снромна средства за ноја није могао набавити снупе астрономсне инстру
·менте. Дирентор Метеоролошног института у Будимпешти посетио је 
Опсерваторију 1902. године и овако описује њену астрономсну антив
ност: "Tar<o у башти Опсерваторије налазе се две приземне зграде 
астрономсi<е. Десна је павиљон меридијансни, а лева алтазимутсни. 
У меридијанСI<ОМ павиљону налази се мали пасажнин који је израђен 
у Женеви код Societe genevoise. Објентив има 45 mm отвора, снаб
девен је лепим онулар-минрометром ... . Тај инструменат служи за 
одређивање часа, а за посматрања се увеi< доноси један Боi<с-хроно-

• метар, те се тано прати један леп астрономсни нормални часовник, 
Ј<оји ради у радионици диренторовој'.' (кабинету, П. Ђ.). 

"У другом павиљону је НЗЈ'Vlештен на каменом стубу, као и први, 
један леп универзални инструмент, који, због његових великих оптич
I<их, микрометарских и микроскопских особина, можемо доиста опсер
ваторисним алтазимутом назвати . ''· Пречник објентива овог инструмента 
био је 50 mm и имао је два велина круга са прецизном поделом и 
микроснопима за очитавање. 

"Осим тога намештен је на једном малом брдашцу у башти још 
један дурбин од 5 палаца Бардуовог система. Цељ је једина томе 
да директор својим ученицима и гостима покаже ноји небесни пред
мет". (ИзвешШај 1899-1903, стр. 154). 

Са овим што је виђено 1902 године може се рени да је исцрп
љено све што се имало у Београду нао Астрономсна опсерваторија и 
то кано у погледу инструмената и п~виљона, тако и у погледу рада. 

Истина, поред одређивања тачног времена, ноје је обављано доста 
нередовно и са малом прецизношну, било је понушаја одређивања 
географских координата 1897/98, нао и понушаја посматрања Сунчевих 
пега, али је једно . и друго напуштено, те се астрономска антивност 
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!Ј Данашњи изzлед бараке која је слу:нсила за службе
не йросШорије од 1926 до 1931 - сада маzацин 
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вин и није успео у организацији астрономске истраживачке делат
ности, он је за нашу астрономију изванредно заслужан по успешној 
поруџбини астрономских инструмената на рачун репарација . Ову Недељ
ко~иневу ~аслугу ја бих хтео посебно да подвучем, јер досад му она 
НИЈе достОЈНО призната, иако вредност набављених инструмената пре
маша скоро три пута динарска средства уложена у подизаље зграда 

и павиљона Астрономске опсерваторије. Мали је број института у то 
време са таквим успехом искористио постојене могунности. Што је 
Астрономска опсерваторија у томе успела заслуга је проф . Недељковиhа . 

ЦенШрална зzрада са куйолом бившеz Шражиоца ко
меШа, а сада рефракШора 135/1600 mm са фоШо

zрафским објекШивом Ј 6 ст 
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ље1;1 за две номплетне опсерваторије: астрометрисну у Београду и 
астрофизичну, негде на Јадрану. Астрофизична dпсерваторија још није 
подигнута, али под руноводством В. Оскаљана на Астрономској опсер
ваторији у Београду постоји астрофизичка група нојој је то циљ. Из 
порученог ст.:.ка инструмената два су уступљ~на загребачној, а три 
љубљанСI<ој опсерваторији. 

Подела ОйсерваШорије ua две усШанове ц ' нова акШивносtu АсШро
иомске ойсерваШ.орије. Док је НедељкоЈi!ић маштао о ПОI<ретаљу астро
номсних посматраља на Опсерваторији, са инструментима које је тако 
успешно поручмо до нраја 1923 године, сасвим изненада пензионисан 
је у · 67 години живота. Данас је јасно ,z:та је пензионисаље изведено 
у незгодно време и не на уобичајени . начин. Затим је Факултетски 
савет Универзитета одлучио да формира две посебне установе: Астро
номску опсерваторију Универзитета у Београду и Метеоролошку оп
серваторију Универзитета у Београду . . Било је то почетном 1924. 
године . Притом Астрономсна опсерваторија остаје без дирентора све 
до 1926. нада је за директора Опсерваторије изабран проф . В. В. 
М.ишновић. (Мишковић: L'Observatoi1·e astronoтique de l'Vniversite de 
Belgrade, 1939, стр. 7) . 

Под управом проф. Мишковиkа за Опсерваторију почиље време 
успешних калнулаторских радова. Прво, он је покренуо издаваље 
"Annuaire de 1'0bservatoire Astronomique de Beograde", који· садржи 
привидне положаје (1Х, 8) за свани десети пролаз кроз гринички 
меридијан за 189 звезда EichelЬerger-oвoг наталога, ноје се не налазе 
ни у једном од великих астрономских алманаха. Издато је шест све
зака од 1929. до 1934. године 

Друго, понренуо је издаваље ,,Годишљака нашег неба", публи
нације на српснохрватсном језину са циљем популаризације астрономије 
нод нас. Први Годишљак изашао је за 1930. годину. До 1941 . на 
Опсерваторији је nрипремљена и штампано 12 годишта, а затим пет 
годишта од 1948 до 1952. после чега ова публикација излази у Астро
номсi<О нумеричном институту Српсне академије пауна. 

Tpefie, покренуо је издаваље "Наутичног годишљана", публина
ције са цифарсним подацима о Сунцу, Месецу, планетама и звездама, 
за потребе наше морнарице. Први "Наутички годишљан" изашао је 
1934. До 1941 изашло је осам нљига, а после другог светсног рата и 
ова публинација издавана је у Астрономско-нум~ричком институтУ САН. 

Најпосле на Опсерваторији су завршени обимни рачунсни радови 
за "Прецесионе таблице" проф. Мишновиkа и за израчунаваље венов
них поремеkаја елемената Земљине лутаље . за проф. Миланновиkа у 

вези са љеговом "Математичном I<Лиматологијом." 
Изванредно · велики рачунски послови, обављани на стандардни 

начин, гушили су истраживачку активност и опаког малог броја мла
дих сараднина. Али ови рачунски радови имали су свога позитивног 

утицаја у тадаљој средини која је одлучивала о животу Опсерваторије. 
Притисниван огромним стоком инструмената проф . Мишковиh 

је почео да зида од самог почетка управљаља Опсерваторијом. У току 
1927/28 подигнут је један веkи зидани павиљон и два маља др вена 
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ш!виљона на месту где је данас Дечја клинина. Али 7. онтобра 1929, 
он је успео да добије тада замашну суму од 5,300.000 динара за изград
љу нове Астрономске опсерваторије, којој је он одабрао место где се 
данас налази. До потпуног завршетна радова, 1932. године, ова је 
сума удвостручена . На терену од четири и по хентара постављени су: 

централна зграда, у чијем је подруму кабина са прецизним 
часовницима, у средишљем делу приземља је библиотена са нанцела
ријама управника и секретара, а изнад ових на тераси, на посебюш 
стубовима-носа чима, нупола тражио ца комета 20/133 ст; западно нр ило 
зграде резервисана је за стан управника, а у источном су нанцеларије 
и слушаоница; 

павиљони енваторијала Zeiss 65/1055 ст и 20/302 ст, астрографа 
Zeiss 16/80 ст са дурбином водником 11/128 ст и меридијански пави
љон у номе су била два песажна Аснаниа инструмената. 

Поред тога подигнуте су станбене зграде: зграда са два стана 

за астрономе (друга, приземна , са два стана подигнута је 1939 .) две 
станбене зграде око главног улаза, за помоћне службенике, четири 
маља стана у згради резервоара за воду и два стана око механичке 

радионице . 

ПочеШ.ак исШраживачких радова и раШ. - Између 1932 и 1936 
године, млади сарадници Опсерваторије и поред рада на рачунским 
публинацијама почиљу постепено рад на астрономским посматраљима. 

До 1936. почеле су рад: служба времена и географсне дужине, служба 
малих планета и номета, посматраље окултација звезда Месецем и по
сматраље Сунца у циљу одређиваља Vo1f-oвa броја Сунчевих пега. 
Резултати овог рада објављују .се у "Bul1etin"-y опсерваторије ноји је 
почео излазити 1936. године . Теориски радови на идентификацији 
малих планета, љиховим орбитима и другој проблематици објављивани 
су у "Memoires," чије је издаваље почело 1932. године. Изашло је 
свега пет бројева од нојих четири пре рата. Данас је ова публикација 
потпуно напуштена и сви опсерваториски радови, кано посматрачки 

тако и теорисни, саопштавају се у "Bulletin"-y од кога је до данас 
изашло 24 годишта . Уз овакву активност Опсерваторије дошло је 
до рата и капитулације старе Југославије 17.IV-1941. 

Од јула 1941. на Опсерваторији је немачi<а посада . По наређељу. 
Wehrmachta на Опсерваторију долазе из Берлина проф. Grotrian и Кipen
heuer да конфискују и однесу спектрохелиограф, а остале инструменте 
попишу као конфисковану немачку имовину која остаје на месту до 
даље одлуке. Посматрачки и теориски радови у току три године 

окупације сведени су на минимум. Немци су израдили буннере на 
згради резервоара и централној згради, одакле управљају арти;ъери
ском ватром. Кљиге из библиотеке премештене су у подрум рефрак
тора 65/1055 ст, а просторије библиотеке претворене у немачку кантину. 

У борбама за ослобођеље Београда тешко је страдао рефрактор 
од 65 ст и љегов пави;ъон, затим централна зграда и зграда резерва
ара. Остале зграде биле су делимично оштеhене артиљериским з р нима 
маљег калибра или пушчаним зрнима. 
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Послераiiiна aкiiiuвнociii на Асiiiроножкој oйcepвaiiiopuju у Бео
граду. - По ослобођељу Београда настали су сасвим нови односи на 
Опсерваторији као резултат народно ослободилачке борбе и соција
листичне револуције . У таЈ<Вим условима проф. Мишковић се повлачи 
са установе, преnуштајуh:и је младим надровима ноји су с љом изра
сли (Протић, Доминно, Шеварлић, Бркић, Поповић и писац ових 
редова). Ова нова група наших астрономских стручљака имала је 
историски задатак да организује истраживачке радове вишег нивоа, 
да плански усмери рад Опсерваторије, разматрајући на састанцима 
колентива сваки важни ји подухват, увек са тежљом да се истра
живачки кадар Опсерваторије што више повећа и да му се у матери
јалном погледу обезбеде бар исти, ако не и бољи услови, него што 
га имају научио наставни кадрови на Универзитету . Деловаље ове 
групе показало је своје резултате у низу радова који су објављени у 
"Астрономским и метеоролошним саопштељима", Bulletin-y Memoires, 
донторским тезама и посебним nубликацијама Опсерваторије. 

Простор ми не дозвољава да се опширније упуштам у приназ 
успеха Опсерваторије после рата. Довољно је поменути само оволино: 
Обнова зграда (1944-46, Мишковић и Протић), монтираље нових и 
оправка оштећених инструмената, нарочито рефрактора 65/1055 cm 
(1946-50, Пауновић, Краљ); прво прецизно одређиваље географсне 
ширине (1947, Ћурковић Шеварлић, Бркић); стална служба времена 
и географске дужине ( 1949, Брнић); служба промене географске ширине 
(1949, Ћурновић, 1950. Шеварлић); служба двојних звезда (1950, Ћур-

г 

ковић,); астрофизична служба -
променљиве звезде (1951, Оскањан); 
учешће опсерваторије у међународ
ној служби времена (1953, Бркић, 

' Митић, Симић); учешће Опсерва
торије у међународној брзој служби 
ширине (1956, Шеварлић, 'Телеки); 
учешће опсерваторије у радовима 
Међународне геофизичне године са 
одређиваљем ноордината и посма
траљем Сунца (1957-59, Бркић и 
Шеварлић са поменутим сарадни
цима и Ћурковић-Протић са Ар~е
нијевићевом, Грујићем, Кубичелом 
и Цвијановићевом). 

Извиљавам се за сувопарно 
набрајаље, али имаћете мало јаснију 
представу ано нажем да је под сва
ним успехом стотине и хиљаде ча

сова проведених на инструменту, 

исто тоЛИЈ<о проведених у пажљиво ј 
обради посматраних податана, а за
тим посебан напор око научне дис-

Куйола рефракШора Zeiss 65/1055 ст кусије посматрачког материјала, ље-
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гова упоређеља са сличним подацима других опсерваторија и уочаваља 
нових чиљеница било у обради, било у резултатима. 

У току припремаља радова МГГ диснутовано је у свима међу
народним научним телима, па и нод нас, о ангажоваљу што већег броја 
инструмената за астрономсна посматраља. Тадаљи дирентор Опсерва
торије, М. Протић, нашао јо довољно разумеваља и подршке у ини

цијативи за подизаље павиљона у којима смо монтирали велики мери
ди јански нр уг, велики деЈ<ЛИнацискИ нр уг, и велики паса:жни инструме
нат, сваки од 19/257.8 cm, који су лежали нераспаковани још од 1925. 
године . На тај начин дошло је до одобраваља знатних кредита Астро
номској опсерваторији у износу од око 145 .000.000 динара за ново про
ширеље Опсерватdрије изведено између 1957 и 1960 године. 

Нажалост, изведени радови нису у потnуности успели . Пут поред 
великог пасажног инструмента створио је посебан проблем утицаја на 
податке мереља. Уједно, павиљон великог вертиналног круга сrатички 

је тано рђаво решен, да је данас дошло до видљивог цепаља зграде, 

што је омело сваки рад у љему . 

И поред тога, 

ми се надамо да 

Ће наша млада три 

стручљака (Љ . Ми
тић. Ћ . Телеки и 
Љ . Дачић) ускоро 
савладати све теш

коће које им стоје 
на путу организаци

је изванредно де

ликатних радова у 

какве спадају радо
ви на фундаментал

ним инструментима. 

Исто тако ми се на

дамо да Ће нова а
строфизичка· група 

под руководством 

В. Оскаљана у току 

Нова куйола великог йаса:нсног tmcilipyмeнiiia 
19/2578 mm 

наредрих десетан година добити потребну филијалу на повољном месту 
за астрофизичке радове, чиме бисмо ноначно ставили у рад све ин
струменте ноје је Недељковић тако широне руке набављао пре 40 
година . 

Најпосле, прелом у животу Опсерваторије у погледу ':ављаља 
у рад кварцних часовника догодио се маја 1962 године . Тада .Је склоп
љен уговор са Географским институтом ЈНА о коришћељу љихових 
кварцних часовника на Астрономској опсерват~рији. Циљ овог уговора 
је: уз пуну сарадљу стручљака Опсерваторије и ГИЈНА обез_бедити 
прецизну службу времена за потребе обе установе. Реализација овог 
уговора је у току и надамо се да Ћемо почетком идуће године де~и
нитивно имати модерне уређаје за службу времена у Опс~рваторији. 
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Ми смо данас оставили далено иза себе време нада је за астро
номију био само један признати стручљан. У тону ових двадесетак 
година истраживач но- посматрачног рада формирало се - и још увен 

је у тону формираља - оно двадесет и више стручљана за разне 
области астрономије . Исто толино има их и при астрономсi<Им уста
новама у земљи и натедрама униварзитета у Београду, Загребу, Љуб
љани, Сарајеву и Снопљу . Надати се да ће у будуће повећаље матери
јалне могућности наше земље ићи упоредо са повећаљем надрова ноји се 
баве проблемом астрономије. Посебно је реална нада да ће стогодиш
љица Опсерваторије у Београду бити обележена резултатима ноји ће у 
потпуности одговарати резултатима наших нолега У. данас развијени111 
земљама . 

Перо М. Ђурковић 

VASIONSKI BRODOVI "МARINER" KRENULI РRЕМА 
VENERI 

Као sto је vec poznato prvi vasionski brщl u pravcu Venere "Mariner 
l" lansiran је 22 jula ove godine, no bez uspeha. Jedan minut posle 
lansiranja brod је planski unisten. 

Drugi pokusaj sa sledeCim vasionskim brqdom iz seriije ,_,Mariner II" 
је uspeo. Uz pomoc rakete "Atlas-Agena В'', 27 avgusta ove godine sa 
americkog eksperimentalnog vojnog poligona Кејр Kanavera1 1ansiran је 
novi vasionski putnik u pravcu Venere, u ciju Ьlizinu treba da stigne 14 
decembra 1962 godine. Za vreme putovanja koje traje 109 dana ,_,Mariner 
Il'' се prevaliti put dug oko 292 miliona kilometara. Sa vasionskim brodom 
,_,Mariner Il" Ьiсе isvrseno nekoliko "manevrisanja'', kako Ьi se doveo na 
16000 kт u Ьlizinu Venere. Aktiviranjem specija1nog raketnog motora 
vrsice se ova "inanevrisanja'' i eventualne potrebne korekture pravca. 
Radiote1eskop u poznatoj aпierickoj opservatoriji Dzordel Benk uhvatio је 
signa1e sa vasionskog broda ,_,Mariпer Il". Verovatno је da . brod ima 
neznatno skretanje sa racunske putanje, ра се Ьiti potrebno da se vrse 
"manevrisanja" radi korekture putanje i dovodenja broda na potrebno 
ostojanje od Venere. 

Predvideno је da se ро programu "Mariner'' izvrsi lansiranje 12 
vasionskih brodova. Zbog komplikovanosti i s1ozenosti zadatka u ovoj 
godini је predvideno samo lansiranje . ova prva dva broda. Naredni 1etovi 
se predvidaju, prema programu Nacionalпe vazduhop1ovne · i vasions!<e 
agencije (NASA), u toku 1964 i 1965 godine sa nesto pobo1jsannm verzijom 
brodova "Mariner''. Veruje se da се neki od ovih brodova nositi kapsulu 
koja се Ьiti izbacena u atmosferu p1aneta Marsa i Venere. Brodovi lansi
rani prema Marsu i Veneri treba da donesu podatke о atmosferi ovih 
p1aneta i temperaturi na njima, · kako Ьi se zakljucilo da li је moguc 
zivot . na istima. 

.. 
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Put "Mariner"-a u Kosmos treba da da odgovor na sest sledecih pitanja: 
а) pomocu infracrvenog radiometra pokupiti podatke о raspodeli 

toplotne energ!ie и atmosferi planete Venere, 
Ь) pomocu magnetometra odrediti tri medusobno upravne komponente 

magnetnog polja izmedu Zemlje i Venere, 
с) odrediti raspodelu, promenu i energetsko stanje elektricki naЬijenih 

cestica u kosmosu i u Ьlizini Venere, 
d) pomocu jonizacione komore odrediti vrednost pri kojoj nabijene 

cestice gube energiju, 
е) pomocu detektora suncane plazme odrediti iznos, promene i 

mehanizam suncane korone i 
f) pomocu mikrometeorita izmeriti gustinu kosrnicke prasine u inter

planetarnom prostoru · i u Ьlizini Venere . 
Obzirom da ne raspo1azemo podacima о vasionskom brodu ,_, Mariner 

Il'', dajemo podatke za brod "Mariner l'' , mada se veruje da izmedu 
njih nema razlike, pogotovu sto su оЬа 1ansirэ,na jedan za drugim u toku 
ove godine. 

"Mariner l", kao i "Mariner Il", tezi 202 kg. U po1ozaju za 1an
siranje precnik broda u osnovi је 1,52 т, duzina oko З т . Za vreme 
"krstarenja" sa suncanim plocama i izbacenom visoko-pojacivackom antenom 
raspon "krila" iznosi 5 т а duzina 3,62 т. 

U sestougaonoj osnovi skeleta broda smesten је raketni motor sa 
tecnim pogonskim materijama, za korekciju putanje, i sest e1emenata koji 
cine sistem za upravljanje polozajem, elektronski .deo za naucne eksperi
mente, izvor napajanja, baterije i uredaj za ponovno punjenje, pretvarac 
podataka i podsistem upravljanja, digita1ni e1ektronski racunar i s1agac, 
i radio predajnik sa prijemnikom. Suncani "senzori" i m1aznici za uprav-
1janje po1ozajem su montirani na spoljnoj strani osnove-sestougaonika. 

Cevasta konstrukcija dize se iznad osnove sestougaonika. Naucna 
istrazivanja su vezana za ovaj ske1et. Neusmerena antena је montirana na 
vrhu ove. cevaste konstrukcije. Parabolicna visoko-pojaCivacka antena је 
sarnirno vezana ispod osnove sestougaonika . Dve suncane р1осе su takode 
sarnirno vezane za osnovu sest9ugaonika. One se savijaju uz vasionski 
brod za vreme 1ansiranja i isprav1jaju, kao 1eptirova krila, kada је brod 
u kosmosu. Komandna antena za prijem i vezu sa Zemljom montirana је 
na jednoj od ovih р1оса. 

Suncane ploce sadrze 9800 suncanih celija na povrsini od 2,5 т2 • 
One skupljaju energiju sa Supca i pretvaraju u elektricnu snagu pri rni
nimumu od 148 vati i pri maksimumu od 222 vata. 

Pre nego sto se pocnu koristiti suncane ploce, izvor napajanja је 
jedna baterija tezine 15 kg i kapaciteta 1000 vatcasova. Baterija је na 
basi srebro-cink irmoze da se.ponovo puni. Mogucnost ponovnog _punjenja 
је potrebna zbog zahteva za duzi rad, koji је skopcan sa duzinom puta 
do Venere. Baterija daje e1ektricnu snagu za razna uk1juCivanja i savla
davanja "spiceva" opterecenja; ona isto tako obezbeduje snagu za vreme 
korekcije putanje vasionskog broda, kada suncane р1осе nisu direktno 
izlozene Suncu. 
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Podsistem elektricne snage pretvara elektricnи energijи iz sиncanik 
ploca i baterije na 50 v, 2400 Hz; 26 v, 400 Hz i 25,8 do ЗЗ,З v 
jednosmerne strиje . 

Dvokanalni sistem za vezи na brodи "Mariner" Cine prijemnik 
odnosno predajnik, dve predajne antene - neиsmerena i visoko-pojaCivacka 
antena, i komandna antena za prijem instrиkcija sa Zemlje. Snaga za 
prenos је З vata. 

StaЬilizacija vasionskog broda и pogledи ostиpanja od kиrsa, propi
njanja i valjanja obezbedиje se sa 1 О mlaznika koji sи montirani и cetiri 
polozaja i nарајаји se iz dve titanijиmske Ьосе koje sadrze 1,95 kg gasa 
azota pod pritiskom od 2З8 atm . Mlaznici sи na odgovarajиCi naCin 
povezani sa tri ziroskopa и podsistemи za иpravljanje polozajem, sa 
zemaljskim "senzorom" na parabolicnoj anteni i sa sest sиncanih "senzora" 
koji sи montirani па okvirи vasionskog broda i na poledini dvejи sиn
canih ploca . 

Cetiri primarna sиncana senzora sи montirana na cetiri od sest nogи 
sestoиgaonog skeleta, а dva sekиndarna senzora sи na poledini sиncanih 
ploca. То sи lako osetljive diode koje dаји podatke sistemи za иpravljanje 
polozajem- mlaz gasa i ziroskopi- kada sи oni okrenиti Sиnси. Sistem 
za иpravljanje polozajem vasionskog broda odgovara na ove signale, okre
cиCi vasionski brod i иsmeravajиCi dиzinskи оsи (оsи valjanja) prema Sиnси. 
Okretanje vasionskog broda za ove manevre је obezbedeno posrestvom 
hladnog gasnog mlaza (azot) regиlisanog na oko 1 atm. Ovo је izracиnato 
tako da azota Ьиdе dovoljno za odrzavanje i regиlisanje poloz"J ja broda и 
tokи od minimиm 200 dana. 

Projektil, иpotreЬljen za lansiranje broda "Mariner-I" је Ьiо "Atlas
-Agena В''. Ро planи, on је trebalo da lansira vasionski brod na orЬitu 
oko Zemlje, na visini od 240 km. 

Pet minиta posle lansiranja "Agena В" i "Mariner" se odvajajи od 
bиstera, ~'Atlasa". 

"Agena В" se prvi риt sada aktivira i radi skoro 2,5 min, dostizuCi 
brzinи 28000 kmfh. Ро zavrsetkи rada motora, "Agena В" sa "Mariner-om" 
krиzi ро orЬiti ne8to manje od IЗ min, dok ne dostigne optimalnu tackи 
и svojoj orЬiti gde se aktivira ро drиgi риt . 

Sklop ,_,Agena B"-"Mariner" dostize brzinu od 41ЗОО km/h tj. br
zinи odvajanja. Nesto posle 2 min od drиgog paljenja motora rakete 
"Agena В", "Mariner" se odvaja od rakete "Agena", opet posrestvom 
opruznih svornjaka. "Agena" tada odstupa od kursa za 1400 и prostornoj 
horizontalnoj ravni i vrsi jedan retro-manevar koji smanjиje brzinи i skrece 
raketи "Agena" u novi pravac . 

"Mariner" је sada na pиtanji kоји sledi skoro do Venere. Neиsme
rena antena radi i zraCi; radio-predajnik radi sa snagom З vata. Pre i 
za vreme lansiranja predajnik se сиvа na 1,1 vat. Ovo је potrebno zbog 
toga sto za vreme lansiranja projektil prolazi kroz kritienи oЬlast (45-75 km) 
gde postoji tendencija, za one projektile koji koriste visok napon, da 
varnice i da se ostete; zbog toga se predajnik cuva na redukovanoj snazi 
dok ne prode kroz ovu oЬlast. 

Redosled komandi и tokи leta "Mariner-a" izgleda ovako: 
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- Prva komanda se salje 44 minиta posle lansiranja. Eksplozivni 
zavrtnji koji drze sиncane ploce i radiometar и polozajи za lansiranje, 
detonirajи i omogucuju pиtem oprиga otvaranje suncanih ploca koje se 
postavljajи и polozaj za krstarenje. Slobodan radiometar је sada u stanju 
da "trazi" Veneru, иkoliko ona prode pored vasionskog broda . 

-;- 60 minuta posle lansiranja иklјисије se sistem za upravljanje 
polozajem i poCinje suncanз akvizicija. 

.Da Ьi se sacиvao gas pod pritiskom (azot) sistem za upravljanje 
polozajem dozvoljava greskи od 1° и odnosи na Sиnce. Sistem је kali
brisan tako da odrzava "Mariner" и lakom njihanju и dijapazonu pomenиte 
greske . Ovo njihanje traje oko 60 min. Dalje ostиpanje od dozvoljene 
greske ispravljaju senzori koji aktivirajи mlaznike sa gasom. Proces akti
viranja mlaznika se ob~vlja svakog sata и tokи efektivnog zivota "Mariner-a". 

- Proces sиncane akvizicije се trajati, prema ocekivanju, manje od 
ЗО minuta. Kada је zavrsen, sekundarni sиncani senzori na poledini 
suncanih ploca prestajи sa radom da Ьi se izbegao zbunjиjuCi иticaj sa Zemlje. 

Cim se sиncane ploce postave prema Suncи, sistem za napajanje 
poCinje da crpi elektricnu snagu iz ploca. Baterija је sada samo izvor 
napajanja и slисаји "spica" и opterecenjи koje ploce ne mogи da podnesи. 

Sledeca operacija је zemaljska akvizicija pomocu visoko-pojacivacke 
иsmerene antene. Ovo se ne desava sve do 167 sati (sedam dana) posle 
lansira.nja . Zemaljski senzor koji se koristi za ispravljanje antene је tako 
osetljiv da ne radi kako treba ako se koristi ranije. 

Za vreme zemaljske akvizicije, vasionski brod odrzava svoj kurs 
prema Sиnси, no sa njegovom visoko-pojaCivackom antenom иpravljenom 
prema prethodno postavljenom uglи, valja se oko svoje poduzne ose i 
poCinje da trazi Zemljи. On to cini роmоси trodelnog, foto-pojacivackog, 
cevnog zemaljskog senzora. Ovaj је montiran u pravcи visoko-pojacivacke 
antene . Za vreme valjanja zemaljski senzor се videti Zemljи i dati signal 
mlaznicima sa gasom. Ovi se pale da Ьi odr:lali Zemljи и vidnom polju 
senzora, sto отоgисије da se "иhvati" Zemlja. 

Rezim krиzenja се se nastaviti sve do momenta manevra u cilju 
korekcije srednjeg dela put~nje . Podaci о pracenjи skиpljeni na raznim 
punktovima za pracenje, saljи se и racиnarski sistem . Pиtem racиnara 
uporedиje se stvarna pиtanja "Mariner-a" sa onom koja ga vodi na 
16000 km pored Venere i d::. ju potrebne ispravke. 

Posto је manevar na srednjem delи putanje postavio "Mariner" na 
zeljenи риtаnји, vasionski brod opet ide prema Sиnси. 

"Mariner" nastavlja krиzenje и sиsret planeti. Za vreme ovog perioda. 
podaci pracenja sa tri Sћ lne stanice salju se U racunr.rski sistem. 

Deset casova pre sиsreta sa pl~ netom iskljиcиje se sistem prikиpljanja 
tehnickih podatak<• i skиpljajи se i saljи samo podaci za naиcna istrazivanja. 
Posle odredenog vremena ukljиcиje se ponovo sistem prikиpljanja tehnickih. 
pcdataka, koji se sada salju zajedno sa naиcnim dok vasionski brod i dalje. 
krиzi ро svojoj pиtanji. 

"Missiles and rockets", 23 july 1962 Ing Dragan Knezevic 
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РАЗВОЈ ЗВЕЗДАНИХ СИСТЕМА 

Наше представе о васиони и љеној величини претрпеле су битне измене у 
тону последње три стотине година . Уколико су се развијала техничЈ<а средства за 
посматрање удаљених небеских тела, утолико су нау•шици све даље и даље пре
мештали границе васионе. Средином XVI века за Копернина је васиона била огромна 
празна сфера неодређених димензија на чијој су унутрашњој страни бнле прнчвршћене 
звезде, дОЈ < се у унутрашњости те сфере, тачннје у њеном центру налазило Сунце 
оно нојег је нружило шест тада познатих планета . 

Убрзо после Копернина почело је све В Ј-tШе да се учвршћује мишљење да 
су звезде веома удаљена сунца и да се, nрема томе , не налазе приноване за неку сферу, 

већ су разбацане по врло велином пространству. Колино је то nространство, то није 
могао нино да Ј<аже, јер су сви понушаји мерења даљина звезда увен остајали без 
резултата. ТаЈ<ВО ј е стање владало све до средине четврте деценије прошлог вена, 
I<ада су у размаЈ<У од пет година, 1835-1840, Струве , Бесел и Хендерсон успели 
да измере удаљеност неЈ<олино најближих звезда. Даљи радови на систематс1юм 
утврђивању удаљености звезда допринели су да се ус1юро прихвати I<ОЈщепција 
да све звезде на небу чине један систем Ј<Ој и је добио име Галансија . Тиме су гршшце 
васионе биле померене до нраја звезданог система за ноји се веровало да се налази 
на удаљењу од само ие1юлино хиљада светлосних гоюша. Почетком овог вена ова 
граница је морала бити померена даље пошто је утврђено да пречнин Галансије износи 
01<0 100 хиљада светлосних година. 

Једновремено са радом на nремеравању нашег звезданог система људи су 
понушавали да утврде тачан положај Сунца у ОI<виру наше Галаксије. Резултати 
nрвих одређивања били су врло чудни , јер је изгледало да се Сунце налази у центру 
ГалаЈ<сиј е . Пажљи ви ја испитивања yci<opo су. разбила ову илузију. ПочетЈ<ом овог 
века са сигурношl1у је утврђено да се центар Галансије налази на неЈ<ошшо десе
тина хиљада светлосних година од нас, што је значило да се Сунчев систем налази 
негде на периферији Галансије. Према томе, положај Сунца у машем звезданом 
систему није ни у ком случају био повлашћен, или ма по чему значајан за ГалаЈ<сију. 

Међутим, интензивни радови на испитивању величине Галю<сије допринели 
су да се оп<рије низ необичних објеката, ноји су због свог расплинутог изгледа добили 
име маглине. Све до 1924. године није се ништа тачно знало о природи ових маглина, 
ноје су имале или облин правилне елипсе или пак облю< неке мање-више отворене 
двонране спирале. ТеЈ< је те године на основу радова америчног астронома Хабла 
могло непобитно да се утврди да ове маглине нису гасовита тела, већ да оне пред
стављају звездане системе сличне систему у коме се ми налазимо. 

Тиме су дефинитивно биле разбијене све илузије које су вековима владале 
у умовима људи о неном посебном положају Сунца у васиони. Оно не само да више 
није било у центру васионе него се nоказало да ни звездани систем коме nрипада 
наше Сунце не заузима никакав посебан nоложај у свемиру. За савремене астро
номе васиона nредставља несхватљиво велико nространство испуњено милијардама 

звезданих система сличних нашој Галаксији. 

МаЈ<олико значајно било, ово откриће није nредстављало крај наших сазнаља 
о васиони. Напротив, оно је управо nостало nовод да се оснује и даље развије једна 
нова грана астрономије, чији је задатак испитивање звезданих система, а преко њих 
и васионе у целини. Захваљујући примени џиновских савремених телескопа ова 
област астрошэмије је за nоследњих четрдесет година забележила веома значајне 
успехе на пољу nроучаваља васионе и њене еволуције. 

После свих досада набројаних искустава ноја су људи имали у вези са пробле
мом утврђивања размера васионе било је јасно да he и nосле открива огромног броја 
звезданих система и даље остати нао најважнији nроблем лита!Ье величине васионе. 

Али I<ако прићи овом проблему? Методе за одређивање даљине звезда очи
гледно нису могле бити nримељене. Но, то није представљало неку тешкоћу, јер 
су у доба нада је ово nитање дошло на дневни ред, астрономи већ расnолагали мето
дом ноја се могла применити за мерење удаљености овако далеких објената. Наиме, 
већ 1908. амерични астроном Хенријета Ливит је открила да код цефеида - једне 
врсте nро~1енљивих звезда - постоји јасно изражена веза између nериоде промене 
сјаја и просечпог сјаја звезде. Помоћу ове везе може се релативно лако утврдити 
удаљеље нсЈ<е цефеиде од нас. За то је потребно да се утврди периода nромене сјаја 
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н да се затим на основу ње утврди стварни сјај звезде . После тога се на основу позна
тих закона физине може израчунати даљина на којој треба да се нађе звезда датог 
сјаја да би њен привидни сјај био једна Ј< посматраном сјају. Због тога је убрзо после 
Хабловог отнрића да су маг лине звездани системи почела потрага за цефеидама у дру
ГЈЈМ звезданим системима. Успех није изостао и ускоро су астрономи могли да дају 
одређеније податне о удаљености неких звезданих система. Тако је , на пример, за 
-спиралну маглину у сазвежђу Андромеде утврђено да се налази на удаљењу од 700 
хиљада светлосних година. Нажалост, ова метода може да се примени само на нај
ближе звездане системе у којима се могу раздвојити поједине звезде помоћу џююв

·сних телескопа , а танвих има веома мало. Удаљеност свих осталих звезданих система 
није било могуће одредити непосреДЈ-rим мерењима. Због тога су астрономи морали 
да се послуже посредним методама одређивања удаљења, ноје, додуше, нису у стању 
да пруже прецизне подап<е , али могу да пруже прилично тачну слику о величини 

васионе или тачније - димензијама простора у номе се налазе све маглине доступне 
нашим савременим телесЈ<опима. Основна претпоставка ове методе јесте да је стварни 
-сјај свих маглина у просеку исти и да се због тога може сматрати да је разлина у при
видном сјај у појединих маглина последица њихових различитих удаљености. То 
значи да се привидни сјај неке маглине може сматрати мером за њено удаљење. 

Примењујући овај нритеријум сазнајемо да се звездани системи. чије посто
јање може да се утврди само помоћу најјачих савремених телескопа и специјалних 

-елентронских уређаја, налазе на уда ьености од око четири милијарде светлосних 
rодина. Другим речима , светлосни зраци ноје ми сада примамо емитовани су са ових 
маглина пре четири милијарде година. 

Решавајући проблем величине васионе, астрономи су доста брзо отнрили још 
једну методу помоћу ноје се могу одређивати удаљења појединих звезданих система. 
Наиме, снимајући спентре појединих маглина riримећено је да су нод свих маглина, 
изузев неколино нама најближих, све спентралне линије померене према црвеном 
делу спентра. Ово померање спектралних линија је утолино јаче изражено уколино 
је звездани систем слабијег сјаја , што he рећи удаљенији од нас. На основу већег 
броја податаЈ<а амерични астроном Хабл је установио данас добро познату везу између 
удаљености маглине и померања спентралних линија према црвеном делу спе1пра. 
Тано су астрономи дошли до методе помоћу ноје је било могуће добити прецизније 
податке о удаљењу већег броја звезданих система него што је то било могуће помоћу 
цефеида. 

Међутим, значај открића померања спектралних линија тиме није био ниуко
лико исцрпљен. Напротив, прави значај овог отнрића постао је јаеан тен нада су 
научници покушали да установе тачан узрок померања спектралних линија. 

У доба када је ова појава у спектрима маглина откривена, већ се знало да 
-оваква померања спектралних линија настају када се тела Ј<оја зраче те линије крећу 
према нама или од нас. Ако се тела Ј<рену од нас, онда се линије померају према црве
ном делу спектра, а ако се I<рену према нама, онда су оне померене према љубича

·стом делу спектра. Износ за који су сnеЈ<тралне линије померене зависи од брзине 
и уколико је већи, уколШ<о је већа брзина кретања тела које зрачи. 

Због тога је било сасвим нормално да се и померање спектралних линија у 
спектрима маглина протумачи претпоставком да се маглине удаљавају од нас, и то 
утолико брже уколико је звездани систем даљи од нас. Применом ове Аtетоде на све 
маглине чији су спектри могли бити снимљени утврђено је да су брзине удаљаваља 
појединих маглина прилично велике. Тако је код једне од најудаљенијих маглина 
код које се могу још мерити помераља линија у спектру утврђена брзина удаљаваља 

-од 138 хиљада километара у секунди . То nредставља јеДЈ-rу урећину брзине светлости 
и истовремено највећу до сада мерену брзину кретаља неког тела. 

Ова nојава је досада утврђена код неких осам стотина, нама нај ближих, маг лина 
и nредставља веома интересантну и до сада необјашљену nојаву. Можда управо 
због тога што још није нађено тачно научно објашњеље ове nојаве, nомерање сnектрал
них линија изазвало је многе дискусије и каткад nроизвољна тумачеља. Дискусије 
око овог проблема развијале су се · углавном у два nравца . 

Једни су сматрали да су измерене брзине удаљавања звезданих система сувише 
велИке и због тога нереалне. Чинило им се да је немогуће да се тако огромна тела 
као што су маглине крећу тако веЛШ<им брзинама. Преmостављајући без неког 

.нарочитог оnравдаља Щl ова nојава nостоји код свих маглина, ови аутори су извели 
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закључак да nостоје и такве маглине које се крећу брзинама већим од брзине свет
лости, што би, nрема теорији релативитета, било немогуће. Због тога им се учинило 
реалније да nокушају да nојаву nомераља сnектралних линија објасне неким другим 
физичким nојавама, а не удаљаваљем звезданих система. 

Тако је, на nример, Биркхоф nонушао да објасни ову nојаву замараљем или 
старељем светлости током многих милиона година nроведених на nуту између маг лине 
од које је nошла и нас. Његово је тумачеље било одбачено, јер је објашљавајући 
ову nојаву уносио нејасноћу у објашљеље других физиЧЈ<ИХ nојава које су већ биле 
одавно објашњене. 

Разуме се да је било и nовољнијих тумачеља, међу које свакако сnада и оно 
по којему су наводно некада пре много милиона година када је светлост nошла из 
маглине, атоми били већи него што су данас, те су због тога зрачили друге таласне 
дужине, дуже него што зраче данашљи атоми. 

Но, без обзира на озбиљност или неозбиљност nојединих тумачеља остаје 
чнњеница да су досада nроnали сви nокушаји да се nомераље сnектралних линија 
објасни нечим другим а не удаљиваљем маглина. То је разлог да данас већина на
учника сматра да иnак треба остати nри првобитном тумачељу nојаве, утолико пре 
што најновија радио-посматраља звездаиих система такође говоре у прилог љихо
вог удаљаваља од нас. При томе треба наnоменути да су иnак остала одшкринута 
врата и за друга тумачеља ове појаве. 

Друга груnа научника је без резерве прихватила тумачеље по којем поме
раље сnектралних линија настаје услед удаљаваља маглина. Приnисујући, затим, 
ову особину свим звезданим системима у васиони, открили са љено наводно ширеље. 
После тога није било тешко прогласити ширеље васионе за једну од љених фунда
менталних особина . 

Ствар се, међутим, није на том завршила . Нашло се неколико научника код 
којих смисао за критичко процељиваље чиљеница изгледа није било на потребној 
висини, па су пожурили да из ове научио недовољно образложене особине васионе 
извуку далекосежне закључке о nостанку звезданих система и васионе yonprre. 
Не уnуштајући се у излагаља детаља појединих теорија, може се рећи да се све оне, 
без обзира на неке разлике у форми, своде на исто. По свима љима ствараље васионе 
отпочело је у једном тренутку и на једном месту неким експлозивним nроцесом. 
Последица тога је ширеље васионе које су они утврдили. Због немогућности да 
noмohy оваквих процеса објасне све посматране чиљенице, већина аутора ових тео
рија била је nриморана да претnостави да nроцес ствараља материје још увек траје. 
Како аутори ових теорија замишљају то ствараље материје, можда he најбоље обја
снити енглески астроном Џемс Џинс, који каже: "Неминовно и nриродно долази 
се на помисао да су центри галаксија неке нарочите тачке у којима материја прелази 
у наш свет из неких других димензија. Исnада да се тамо непрестано ствара мате
рија ." Јасно је по себи да Џинсова друга димензија може да буде само нека мета
физичка димензија. То другим речима значи да он и љему слични научннци прет
постављају да се материја стварала и данас ствара ни из чега. Да би иронија била 
већа, нашли су се и такви астрономи који су израчунали да се и данас годишље ствара 
nет стотина атома по кубном километру васионског простора. 

Разуме се да нико коме је иоле стало до научне истине не може да прихвати 
овакве теорије као озбиљне научие теорије, јер оне пре свега представљају одраз 
идеалистичких схватаља љихових аутора, а не одраз чиљеница утврђених посматра

љем. Треба рећи да кроз неке од ових теорија о поставку звезданих система готово 
неприкривено провејава идеја о метафизичком творцу васионе, те се оне могу смат
рати модернизованим библијским причама о ствараљу света. 

Срећом, већина научиика данашњице не дели мишљеље аутора ових идеали
стичних теорија о постанку васионе. 

За разлику од претходних, они не теже да одједном објасне све појаве, већ 
покушавају да сређиваљем чиљеница добију колико-толико тачну слику о поједи
ним фазама развоја васионе. То другим речима значи да тренутно не постоји ниједна 
озбиљна целовита теорија о ствараљу васионе. 

Као и код теорије о постанку звезда, које уосталом нису сасвим независне 
од теорија о постанку звезданих система, ми поседујемо само фрагменте једног мо
заика, само што су у овом случају они још оскуднији него код теорија о постанку 
звезда. 

.. 
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Због тога ћемо се и ми задовољити само набрајаљем неких од најважнијих 
данас nознатих чиљеница о звезданим системима и тако покушати да донекле упот

пунцмо слику о васиони. Поред наnред наведених података о маглинама, овде треба 
пре с.вега сnоменути неоспорну чиљеницу да се све маrлине без изузетка појављују 

у групама. Међусобна физичка повезаност ових ~,1аглина често је очигледна. Тако 
се, на пример, могу срести групе маглина код којих је једна, која се обично налази 
у средишту групе, много већа и сјајнија од осталих маглина које је окружују. У 
овим случајевима, а и у случајевима када неједнакост димензија појединих маглина 
из групе није толико изражена, често се могу видети светле пруге које као какви 
мостови спајају две и више маглина из групе. У овим случајевима већ сам изглед 
групе неодољиво намеће помисао да су те маглине настале спајаљем једне првобитне. 

Истраживаља маглина помоћу ·радиотелескопа такође треба да допринесу 
употпуљаваљу нашег знаља о звезданим системима. Мада је број података још 
недовољан, иnак је једна чиљеница несумљиво утврђена . Показало се , наиме, да 
се код свих маглина које зраче радио-таласе могу видети формације које подсећају 
на раздвајаље језгра маглине. У почетку се веровало да се овде ради о судару двеју 
маrлина . Сада је, међутим, на основу других чиљеница постало јасно да се овде 
ради о цепаљу језгра маглине уз ослобађаље огромних количина енергије. 

. Све -наведене чнњенице указују на то да се звездани системи, нао и звезде, 
формирају у групама из неког првобитног те11а о чијим особинама засада ништа не 
знамо . Све ово што смо ренли не може ни приближно да одговори на питаље постанка 
маглина, те због тога ово питаље још увек морамо сматрати отвореним . Астроно.'lш 
имају довољно разлога да верују да he пажљивим и стрпљивим радом успети nо
ступно да скину вео тајне са проблема постанка звезданих система , а можда и васионе 
у целини. 

В . Оскања11 

TELESTAR 
Ovoga leta gledali smo prvi риt direktaп televiziski preпos iz SAD, а amerikaпci 

program iz Evrope posredstvom vestackog satelita "Telestar". Као sto је poznato "Tele
star" је prvi satelit laпsiraп ро porиdzЬiпi јеdпе privatпe firme, Bel telefon laboratorija, 
koja za svako laпsiraпje, bez obzira da li је иsреsпо ili пiје, placa tri milioпa dolara. Rасипа 
se da се do kraja ove godine Ьiti laпsiraп jos jedan satelit ovoga tipa. 

Avgusta 1960 sa "Eho" satelitom је prvi риt pokazaпo da se vestacki sateliti mogu 
upotreЬiti kao relejпe staпice и telekomипikacijama. "Eho" је Ьiо pasivпi komипikacioпi sa
telit sfericпog oЫika precпika 30,5 metara пасiпјеп od plasticпog materijala, koji је Ьiо pre
kriveп filmom alиmiпijuma da Ьi Ьiо odlicaп reflektor elektromagпetskih talasa. Vec sи sle
deea dva telekomипikacioпa satelita "Kurir" i "Skor" aktivпe relejne staпice. "Telestar" 
је takode aktivпi komuпikacioпi satelit sto 
zпaci da se sigпal primljeп па satelitu od 
jedne zemaljske staпice moze pojacati pre 
nego sto se ропоvо emituje do drиge ze
maljske staпice. Pored "Telestara", NASA 
momentalпo radi па jos jedпom .satelitи 
ove vrste - "Rele", za firmи RCA. Ovaj 
satelit treba da Ьиdе takode laпsiraп kra
jem 1962 godiпe. 

Sa "Telestarom" se prvi put moze 
da preпese sirokopojasпi visokofrekveпtпi 
signal. U ovom slисаји moze se preпeti 
sest stotiпa govorпih kaпala i1i јеdап tele
viziski kaпal u jedпom pravcи. Iako "Те. 
lestar" nije predvideп za пormalni tele
foпski saobraeaj, preko пјеgа se mogu 
obavljati istovremeпo najvise do 60 tele
foпskih razgovora и оЬа pravca. 

Predpostavlja se da се vek upotreb-
ljivosti telekomипikacioпih satelita Ьiti oko "Teleztar" и prostoriji za ispitivanje 
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5 do 1 О godina. Prvi "Telestar", medиtim , treba da radi najvise 2 godine. Posle 2 godine, jedan 
vre.menski иredaj се neopozivo prekinиti predajи sa satelita tako da se to frekventno pod
rucje moze иpotrcЬiti za drиge svrhe, а da ne dode do interferencije. Satelit slиzi takode 
i za ispitivanje uredaja na zemlji koji s lиze za njegovo pracenje. Роmоси telemetra saljи se 
sa satel ita podaci о fuпkcionisanju uredaja i о uticajи svemirskih иslova na elektronske ko.m
ponente. Oko 1 15 podataka иgla vnom о elektricnim velicina.ma se prenose na ovaj naciп 

"Teles tar" takode emitиje sigпale radio fara роmоси kojih zemaljske stanice mogи 
lakk da odrede р loza j satelita и prostorи. Na njega se mogu preneti signali komandi sa 
zemlje kojima se iskljиcиjи i иklјисији elektronski uredaji, da пе Ьi trosili nepotrebnи 
energijи dok је sateli t na sиprotnoj straпi Zemlje. "Telestar" se krece ро orЬiti koja ј е pod 
иglom od 45° и odnosи na ekvator i sa vis inama izmedи 800 km i 4800 km. Vreme oЬilaska 
Zemlje је oko 2 sata i 40 minиta . Maksimalni period istovremene vidljivosti satelita sa 
stanica iz SAD i Engleske је 30 minиta. 

Dve anteпe ораsији satelit na пjegovom ekvatorи. То sи predajna i prijemna antena 
za komиnikaci ni prenos. Predajпa antena takode emiruje signal radio fara. Prijemnik radi 
na 6,39 kilomegacikla, а predajnik na 4, 17 kilomegacikla и mikrotalasnom роdrисји. Po
menute aпtene imaju skoro idealnи krиzпи karakteri stikи zracenja, koja samo и pravcи polova 
satelita ima nиle (и pravcи polova nema zracenja). Za vreme lansiranja satelit doЬija krиzno 
kretanje oko svoje polarn ~ ose od 180 obrtaja u minutj. Na taj nacin satelit se staЬilise и 
prostorи tako da se pravac njegove polarne ose vrlo sporo menja и toku nedelja i meseci. 
Pravac koj i osa zaиzme и tokи Iansiranja је tako izabran da za vreme prvog meseca osa sa
telita na strani severne Zemljine polиlopte nikada ne stoji tako da Ьi jedan роЈ Ьiо okrenиt 
direktno prema Zemlji. Ukoliko Ьi doslo do nezeljene preces ije postoji mogucnost da se 
polozaj ose korigиj e. Jedna drиga antena na роlи satelita slиzi za telemetrisanje, za prijem 
komandi i pomocni radio Љr. Za vreme lansiranja, telemetrisanje podataka na zemlji vrsi 
se роmоси dve stap aпtene . 

"Telestar" ima samo j ednи elektronskи cev; to је cev sa progresivnim kretanjem koja 
slиzi kao sirokopojasni pojacavac signala pre nego sto se isti emirujи . Drиge akti\•ne kom
ponente sи 2528 polиprovodnickih elemenata od kojih 1064 tranzistora i 1464 kristalne diode. 
Elektronski иredaji "Telestara" imajи иkирnо 15.000 elemenata koji sи sa narocitom paznjom 
probrani za ugradnju posle velikih ispitivanja iz znatno vece mase odgovarajucih delova. 
Narocita paznja obracena је na montazu elektronskih uredaja da ne Ьi Ьili osetljivi na potrese 
i viЬracije kojima su uredaji izlozeni kako u fazi lansiranja tako i docnije. Temperatura na 
kojoj rade elektronski uredaji regulise se kontrolisani.m odvodenjem toplote izvan sasija 
elektronike. 

Za napajanje uredaja elektricnom energijom sluze 19 nikel-kadmiju.m baterija. Ove 
baterije se mogu puniti za vreme Ieta iz 3600 suncanih celija. 

Ukupno pojacanje prijemnika se aиtomatski regulise, tako da је predajna snaga sa
telita 2,25 W nezavisna od jaCine prirr.ljenog signala i starenja tranzistora. 

Izucavanje u Van Alenovom ројаsи sa "Telestar" satelitima ima veliki naucni i 
tehnicki znacaj. Veruje se da се se ovoga puta doЬiti vise podataka о radijaciskom ројаsи 
nego i sa jednim predhodni.m eksperimentom. Vrse se takode merenja uticaja radijacija na 
tranzistore i sиncane celije. 

u svetu postoji niz stanica koje su gotove ili su и fazi izgradnje i koje се ucestvovati 
u eksperimentima sa komunikacionim satelitima. U SAD glavna stanica firme Ве! telefon 
laboratorija је u Endoveru. Niz pomocnih stanica је u nekoliko drugih .mesta. U Engleskoj, 
u Ьlizini Falmuta, postoji stanica sa paraboloidnom antenom, u Francuskoj, u Bretanji, sa 
horn antenom, kao sto је i ona u Endoveru. U Nemackoj је izgradena takode horn antena, 
50 kilometara ·оо Minhena. Italijani grade samo prijemnu stanicu и Ьlizini Rima, а Brazil u 
blizini Ria. Ova stanica treba da bude pokretna. Planovi za ucesce }арапа u projektima 
,;Telestar" i "Rele" komunikacionih satelita nisu jos definitivni. Jedan proЬiem је da se 
"Telestar" ne moze videti sa stanica iz }арапа i SAD u isto vreme. 

Snop elektromagnetskih talasa koji se usmeravaju na satelit sa antenom koja је 
postavljena u Engleskoj је sirine О, 15°. Tezina pokretnog dela antenskog sistema је 870 tona. 
Iz toga se vidi kakve је teskoce trebalo resiti da Ьi snop elektromagnetskog zracenja Ьiо 
uperen na satelit dok ovaj ogromnom brzinom kruzi oko Zemlje. Pozicioniranje antena vrsi 
se pre svega na osnovu podataka о putanji koji se doЬijaju ·od mreze stanica ро citavom 
svetu za pracenje satelita, а kao sto је receno za ovu svrhu sluzi i mogucnost zakacinjanja za 
satelit, zapravo na radio far koji se emituje sa satelita. Antena moze da vrsi konacno pretra
zivanje pod mali.m uglom а u pocetnoj fazi takode postoji mogucnst spiralnog pretrazivanja 
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prostora pod nesto vecim иglom . Neposredno iza reflektora antenskog sistcma nalazi se u 
jednoj kaЬini pojacavac vrlo s laЬih primljenih signala. Za ovu svrhи sluzi mejzer sa pro
gresivnim kretanjem talasa. Као predajnik na ovoj stanici sluzi cev sa progresivni.m kreta
njem talasa. Као predajnik na ovoj stanici s lиzi cev sa progresivnim kretanjem talasa velike 
snage (5 kW). Ostali delovi uredaja na stanici sи modificirana verzi ja slicnih uredaja koji 
se upotreЬijavajи u komercijalnim mikrotalasnim radio-relejni.m sistemima. Ovi иredaj i su 
prikljuceni na glavnu mrezu za distriЬuciju televiziskog programa Engleske, а preko nje i za 
Evгoviziju. 

Telestai· 11 prost01·iji z a ispitival!ie. l ng. Dam'lo Vitorovic 

ПРВИ ГРУПНИ ЛЕТ У ВАСИОНИ 

Подвиг совјетских космоиаута Николајева и Поповича на космичким 
бродовима-сателитима "Восток"-3 и "Восток"-4 

Половином августа 1962. године први пут ј е остварен групни лет два веш
тачна сателита с људсном посадом. Ово остварење совјетсi<е астронаутине довело 
ј е до многих нових сазнања, ноја не оланшати даље напоре у истраживању и 
освајању васионс1юг простора но ји окружуј е Земљу. Ево нако је тенао овај велини 
потхват астронаутике: 

У субой:iу 11. aвlycilia., у 11 часова и 30 минута по МОСI<овсном времену (од
носно 9 ч. 30 м. по средњоевропсi<ом времену) лансиран је носмични брод-сателит 
"В о с т о I<"-3 у I<Оме се налазио Ј<Осмонаут Андријан Николајев. Ранета носа ч ј е 
полетела с I<Осмодрома у Бајнонуру. Постигнута је орбита с перигејом од Ј 83 km 
и апогејом од 251 km. 

А . Г. Николаев П. Р. Пойович 

У недељу 12 . авlусШа, у 11 часова и 2 минута лансиран је носмична брод
сателит "В о с т о н"-4 у коме се налазио носмонаут потпуновник Павел Попович. 
Перигеј орбите је био 180, а апогеј 254 нилометара. 
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- у 12 часова истог дана, непун сат после лансираља Поповича, космонаути 
оба брода-сателита усnостављају међусобну радио-везу. 

- у 12 часова и 12 минута председник Хрушчов поздравља космонаута 
Поповича, а у истом тренутку космонаут Нинолајев саопштава да у илуминатору 
види космички-брод свог друга. 

- у 12 часова и 30 минута почиње непосредна телевизијска емисија из 
"Востоиа"-4. Гледаоци совјетске телевизијсие мреже виде космонаута Поповића у 
љеговом броду-сателиту. 

- у 14 ч"асова, Нинолајев завршава осамнаести обилазак оно Земље и тано 
надмашује реиорд Германа Титова, који је оно наше планете обишао 17 пута . 

- у 14 часова и 30 минута оба космонаута ручају и припремају се за одмор. 
- у 21 час заспао је Нинолајев , а пола сата l{асније и Попович . 
- у 2З часа (приближно) Нинолајев постаје први носмич1ш милионер, јер 

је у том тренутну љегов космищш брод-сателит прешао милионити нилометар на 
својој нружној путаљи. 

У йо11едељак Ј З. aвгyciiia у 4 часа и ЗО минута оба носмонаута су се пробу
дила, доручнују и баве се гимнастичким вежбама, а затим приступају извршаваљу 
nрограма посматраља. 

- у 22 часа "Восток"-З завршава 40, а "Востон"-4 свој 24 обилазаЈ< оно 
Земље. Оба носмонаута почињу да спавају . 

У уiuврак Ј4. aвгyciiia у 6 часова "ВостОЈ<"-З завршава свој 46 нруг прева
ливши 2 милиона Ј<илометара, а "Востон"-4 свој ЗО нруг преваливши до тада 1 
милион и 240 хиљада нилометара . 

- у 16 часова и 1 О минута мосЈ<овсна телевизија преноси диреl<тну емисију 
из кабипе "Востон"-З . Гледаоци запажају на лицу Нююлајева браду, јер се оп већ 
два и по дана није бријао. 

- у 21 час 1<0смонаути се припремају за спаваље певај ући разне песме. 

У среду Ј 5. aвгyciiia у З часа и ЗО минута носмонаути су се пробудили, пола 
сата раније него ли претходних дана. 

- у 7 часова и 15 минута јапансне радио-станице региструју команду, која 
је упућена космонауту Поповичу у "Востоку"-4 да се спусти на Земљу за време 
49. круга. 

- у 9 часова 55 минута "Восток"-З се спустио на Земљу после 64. круга, 
прешавши 2,600.000 иилометара. Нинолајев се осећа добро. 

- у 10 часова и 1 минут спустио се и "Восток"-4. Попович се такође осећа 
добро . Облетео је Земљу 48 . пута (спустио се када је већ започео 49 . круг) пре
шавши око 2 милиона километара. 

Космонаут Нинолајев Андријан Григоријевич проборавио је у васиони 95 
часова, а космонаут Попович Павел Романович 71 час. У групном космич1юм лету 
бродови-сателити "Восток"-З и "Востон"-4 налазили су се 71 час - готово три 
дана. За време овог групног лета први пут је била остварена двострана радио
веза између носмичних бродова. Космонаути су разговарали измељујући резултате 
посматраља и договарали се о уснлађиваљу свог рада. На тај начин су добијени 
важни подаци за организацију везе приликом будућих дужих носмичних летова . 
Прикупљени су и значајни подаци о утицају дугог васионсног лета на физиолошке 
и психолошке функције човекове, Значајно је да ни један, ни други носмонаут 
нису осетили знаке физиолошких тешкоћа, сличне знацима морсне болести, које 
је осетио ранИји космонаут Герман Титов . Николајев и Попович су одлично под
нели лзнсираље, вишедневни боравак у васиони и повратак на Земљу . 

Занимљиво је да пут који је превалио "Восток"-З с Николајевим одговара 
седмоструком растојаљу од Земље до Месеца, а пут "Востока"-4 с Поповичем 
петоструком растојаљу од Земље до Месеца. 

Један од резултата првог групног космичког лета јесу и извесна сазнаља 
:која ће бити :корисна прилииом оствариваља првих васионских манавера-рандевуа 
између два или више вештач:ких сателита с људском по;::адом. 

с. к. 
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КУ ЛА НЕБОЈША ОПСЕРВАТОРИЈА 

Пре кратног времена саопштено је преко јавности да се кула Небојша рено
вира. Тим поводом у Астрономском друштву "Руђер Бошковић" јавила се идеја, 
.да би се ова стара београдска грађевина могла употребити као привремена народна 
опсерваторија - до nодизаља једне сталне опсерваторије намељене популаризацији 
астрономије. Оваква опсерваторија неопходна је нашем граду, али за љено поди
заље потребна су велика средства, ноја се за сада нису могла добити. Међутим, 
:кула Небојша могла би се уз минимална средства прилагодити поменутој сврси, 
'Те тако у најскорије време омогућити широј публици посматраље неба и појава 
на љему. 

На горљој платформи куле могли би се поставити астрономсни инструменти 
којима Друштво већ располаже, али их не hюже употребити јер није решено пи
'Таље љиховог смештаја. Дољи спратови могли би се пан уредити као просторија 
за nредаваља и као библ.иотена. Спољни изгл~д куле не би се ниунолико изменио, 
тако да урбанисти не би могли ставити нинакву замерку. Овакво решеље било би 
веома норисно за Друштво и љегове чланове, а инструменти би послужили таиође 
ученицима и заинтересованим грађанима, па ће Друштво у ту сврху поднети зва
нични предлог надлежним органима . 

• Идеја Астрономског друштва да се кула Небојша претвори у народну оп
серваторију буди извесна сећаља на најчувенију кулу у београдсној тврђави, а 
нарочито на један догађај који се, према народној песми, одиграо у љој пре с1юро 
16 деценија. 

По народном предаљу, кула Небојша припадала је браћи Јаишићима, Сте
вану и Дмитру, иста:кнутим српским племићима у времену после пада деспотовине . 
Због помоћи ноју су указивали угарском краљу Матији, Јаншићи су добили од 
љега низ градова и спахилука северно од Саве и Дунава. У народном предаљу 
браћа Јакшићи изr:убили су историски карантер и постали су митсЈ<е личности, 
:као Диоскури, те Натко Нодило - можда мало занет маштом - сматра да они 
претстављају прва два зрака излазећег Сунца. Према народној песми , нада су 
делили наследство свога оца Јанше, млађи брат Дмитар добио је "дољи крај од 
града И Небојшу на Дунаву кулу" , дон је други брат (У песми Богдан) добио горљи 
:крај од града . Висока кула на Дунаву видела ј е потом многе борбе и мељала 
господаре. Најдуже су је држали Турци. Народни песнин- Филип Вишљић
помиље је опет нада говори о почетку првог српсног устанка . Београд је тада био 
у власти дахија, па Вишљић описује кано су они, после необичних "прилииа" 
:које се појављиваху на небу, у станлену тепсију захватили воде из Дунава, изнели 
'Тепсију на кулу Небојшу и гледајући у звезде ноје се у води огледају понушали 
да докуче шта ове "прилике" најављују. 

"Прилике", тј . појаве на небу које су изазвале страх код дахија, беху: 
помрачеље Месеца, "крваки барјаци" - вероватно нека комета, грмљавина на 
светог Саву (14 јануар) праћена муљом на Часне вериге (14 новембар) и земљо
тресом и, најзад, nомрачеље Сунца. Било је доста понушаја да се ове појаве иден
'Тификују, али се до неког сигурног закључка није дошло. Изгледа највероватније 
да песник није ни имао на уму неко одређено помрачеље или комету, већ је 
знао за старо вероваље дз помрачеља и комете најављују судбоносне догађаје, те 
му је то послужило као згодан мотив за увод у главне догађаје описане у песми. 
Једино се за грмљавину налази потврда у једном старом запису, те тако знамо 
да се она заиста чула 14 јануара 1801, уочи светог Саве; пукла су три грома. 

У астролошким списима који су се некада читали у нашем народу тврди се 
да помрачеља Сунца и Месеца претсказују ратне походе, побуне, глад, болест, 
промене владара, непогоде итд. Слично се помрачеља тумаче и у народу, с тим 
што се помрачеље Сунца сматра лошим предзнаком за Србе, а помрачеље .Месеца 
за Турке. Што се тиче комета, у старим рукописима може се прочитати да оне 
најављују ратове , промене у држави, смрт владара и разне друге несреће, а сасвим 
слично вероваље о љима постоји и у народу. 

Уколико су се такве "прилике" догодиле, оне су морале уплашити и дахије, 
Када су "похватали" звезде у тепсију, дахије сnазише да им се главе не огледају 
у води. Преплашени, они сиђу низ кулу па позову "хоџе и ваизе" да им проту- . 
маче "прилике". Ови узеше "кљиге инџијеле"- у овом случају то су громовници 
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и други астролошни списи, а- не Јеванђеље или Коран - да би у љима нашли 
одговор шта "прилине" претс1{3зују. Одговор је био да су исте танве "прилине" 
бивале пре пет стотина година, нада су Срби изгубили царство, најавиле су даi<Ле 
љихову, а сада најављују пропаст турстога царства. 

За астрономе може бити занимљив начин посматраља неба номе прибегавају 
дахије. Посматраље слине небесног тела ној t' се огледа у води није плод песничне 
маште, већ се тано у народу одиста и радило, чан и после Вишњићевог времена. 
У неним нашим нрајевима помрачеље Сунца посматра се у ћаси са водом и ве
рује наносе тада може видети да ђаволи растржу Сунце. Овај начин посматраља 
помрачеља Сунца био је познат всћ у староме вену, а препоручљив је стога, што 
се тано штите очи од претераног Сунчевог сјаја. У другим нрајевима водом се 
напуни тепсија, да би се у љој гледало помрачеље Месеца . За време помрачеља
верује се - може се видети нано на Месец јуришају разне немани. Нени мисле 
да се у чанну с водом за време помрачеља може видети нано Месец игра. На
родни песнин је, данле, у овоме погл ~ду само следио народне обичаје и вероваље. 

О нут1 Небојши говори још један песнин, Војислав Илић: 

У тврђави београдс1<0ј стара нула и сад стоји, 
Што времена тон суморни у мртвоме миру броји ... 

То је песма у нојој се описује тамноваље, у нули Небојши, грчног јунана Риге
од Фере, номе се приписују Турцима упућене пророчне речи : 

Опустеће двори ваши, а остаће нула стара, 
Да сачена ново доба, општа љубав ноје ствара. 

Ново доба је дошло. Кула и сад стоји, али не служи више ни за одбрану 
слободе, ни нао упориште угљетача. Она би могла опет послужити за посматраље
звезда, али не у празноверне сврхе, већ ради учеља и ширеља знаља. 

Н. Ј. 

О НЕКИМ "ТЕОРИЈАМА" 

Астрономија је занимљива и лепа науна - тано мисле многи људи. Због 
тога ниједна друга пауна нема толини број љубитеља l<ao ова. Мноштво људк 
разних професија граде своје дурбине, посматрају небесна тела и читају стручне 
нљиге. Сваном љубитељу неба астрономија пружа понешто: посматрачима далене 
чудне објенте, а читаоцима интересантне податне. Приличан број аматера-астро
нома постиже танав стручни ниво да науци пружи леп прилог. Њихов допринос 
је нарочито велин и значајан у принупљаљу посматрачних податана. Али ови 
љубитељи неба, без обзира да ли им је струна медицина, пољопривреда или за
натства, нису дошли до успеха без предспреме. Постепеним учељем савладали су 
абецеду и пели се астрономсним степеницама. Нени од љих достижу ниво про
фесионалних астронома. Танви људи нису више само љубитељи неба и љиховим 
успесима не треба се чудити. Њихов рад се цени. · 

Друга група љубитеља астрономије има погрешно мишљ(ље о овој науци. 
Чини нам се да они астрономе замишљају као саљаре, који . гледају звезде, диве 
се љиховој лепоти и из ових дивљеља излшшљају рас не теорије. Према љиховом 
мишљељу астрономија је саграђена из тих сањалачких теорија, божанских идеја 
и да са стварношћу нема никаквих веза. Ово није р :чено без основа. Јер како 
оценити рад нених љубитеља неба који на основу "здравог разума", без икаквог 

астрономског фундамента, израђују разне "теорије", "обарају" законе, граде "куле"? 
Такви нису лељи да на десетине страна решавају астрономске про"'леме и то само 
на основу субјективне логине. Они игноришу яаноне математике, физике, хемије, 
па и саме астрономије. То их не интересује. Тако су заљубљени у своје "про
наласке" да кри'тине стручљака и не желе са слушати. Својим по : наницима себе
проглашују "непризнатим стручњацима" и неуки свет трују својим идејама. 

. Повремено и наше астрономске институције добијају такве "радове". Такви 
радови редовно одл1зе у кош. Али ипак сматрамо корисним да један такав "про-

\ 
Ј 

ВАСИОНА Х. 1962. З 85 

налаззн" принажемо читаоцима "Васионе" . Циљ нам је да снренемо пажљу љу
битељима астрономије да се чувају разних "теорија" и да ништа не прихвате 

без провере. 

Доносимо допис једног грађанина, по професији баштована, без инанве 

изм~ не. 

НОВА ТЕОРИЈА О НАШЕМ СУНЧАНОМ СИСТЕМУ 

Наш сунчани систем је атом. Наши планети су еле1прони ноји се онрећу 
оно сунца т. ј. језгра атома. Наше сунце: енватор = 177.000 km, . 2r = 56.000 km. 

У сваном атому је зранопразан простор и сви елентрони НОЈИ лете у љему 

имаду исту брзину били они велини ил}! мали. 
Наша земља у једш дан прође пута у стази оно сунца за један енватор. 

То значи ј>дном се онренула оно сво ј е оси толю<о је прошла пута у стаз и оно 
сунца. По тој новој теорији сви наши планети су прошли исти пут у јед 1н дан. 

1. Лет планета OI<o сунца. Прю<аз математич1ш. 

СI<Ватора 

земљиних . стаза OI<O удаљеност од 

Планети и дана оно Пут у један дш сунца суи па 

сателити сунца 
оно сунца милион km милион km 

km 

Земља З65 40000 lll,6 km 2,З5 km 

Мер1<ур 88 40000 З,55 0,550 
В ен ера 225 40000 9, 1, 120 

Марс 7ЗО 40000 29, 4,65 
Јупитер 4З80 40000 175, 27,5 
Сатурн 10765 40000 400, 55, 
Плутон 90885 40000 З6З5, 550, 

Мјесец 
01<0 сунца исто нао и земља 
01{0 ~ ем ље стаза оно земље удаљеност од 

земље 

28 40000 J,l20km 0,11!8 km 

Примедбе о "иовој теорији": ЗанљуСЈци о атомИ\Iа и Сунчевом систему не 
моrу бити нинако прихваћени. Аутор није начисто са основним ПОЈМОВИЈV.а. Он не 
зна нако се креће Земља. Мисли да се планете нрећу оно Сунца ~а сличан начин 
као Ч )ВСН котрљаљ •м на поду. Знамо да се Месец обрне око своје осе ~а време 
једног сзо: обил~сна око Земље. Према ГЈрљем размишљ1љу дужина Месечевог 
nута око ~емље била би равна оби'tlу Месечевог енватора. Такав закључак не од
говара стварности. Планете се не нрећу истом. брзином оно Сун·~а: телима ближи,~ 
Сунцу треба већа бр :: ина д 1 би остала на сво;оЈ путаљи, Дl их СјНце не "прогута · 
Ср~дљ:~ брзина Мернура је 48, а Плутона 5 km У сенунди. 

Да ли треба наставити набрајаљем грешака? Па зар ни · е довољно рећи да 
је аутор дао та1ше ра"даљине у Су~ ч ево ј пород~щи да они не одt оварцу ни тео
рији а најмаље мер~љима. Колико ЈС астрономи;а си урна У овим nодацима лепо 
су поназале, и међу осталог, ранете nослате nрема Месецу и Венери. 

Езо шта наже Лаrранж, један од највећих :-'атематичара: "Чудни су људи 
ти астрономи! Ни једна им теорија није Д )бра, КОЈа се са- љиховим посматраљима 

не слаже". 
Част свакоме али ипак треба рећи : нена свако остане код свог заната. 

Но ано се одлучимо да ·стварамо ·и у другоi о_бласти, приступимо са пажљом, оз
биљношћу и nотребним поштоваљем nрема ТОЈ дисциплини. 

Шта fи рекао овај наш баштован к~д би му нени астроном изложио своју 
теорију о гајељу ружа? C .:t . урно би се сме)ао. 

Т. Ђ. 
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SECANJE NA FERNAND-a RIGAUX-a 

Sasvim iznenada, neocekivano za sve njegove prijatelje preminиo је 21. IX 1962. 
Dr Fernand Rigaux, astronom Belgjjske kraljevske astronomske opservatorije и Uccle-и 
Umro је prjjatelj nasih naroda, nasih astronoma, covek kome је posleratnj naglj razvitak kod 
nas, ne samo и astronomiji nego ј иopste, Ьiо drag i Ьlizak. 6>vek kojj је cesto dolazjo и 
Jиgoslavjjи, kojj је Ia.~j.ske. godine иcestvovao s narna и grupi za posmatranje pomracenja 
Sunca sa]astret;>ca, kOJI )е Ью clan naseg Drиstva, saradnik и .,Vasjonj" ј koji mi је, svega pre 
dva meseca, prllikom boravka na nasem Jadranи, govorio о novim prilozima za nas casopjs. 

Fernana sam иpoznao 1936. godine 
za vreme moga osmomesecnog boravka na 
Opservatoriji и Iklи, najvecoj belgjskoj 
astronomskoj иstanovj. Iako је Ьiо nesto 
malo stariji, тј smo od prvog dana sarad
nje и radи na malim planetama postalj vrlo 
Ыiski drugovj, а u njihovom Bиlletinи 
zajedno smo stampali dva orЬita malih 
planeta. 

' 

f 

Bio је neverovatno metodican. U 
priprcmi za snimanje odred.cnih objekata 
nista nije ostalo nepredvideno, pocev od 
izbora plocc posebne osetljivosti do naj
manjih detalja и procesu snimanja, razvj
janja i konzcrviranja ploce. Njegovi snjm
ci komcta ј malih planeta predstavljaju 
mala remck dela. Njegov doprinos и po
smatranju malih plancta је medunarod
nih razmera. 

Ј. 

1 

1 
! 

Dr Fernand Rigaux 

Ро tradiciji и medunarodnoj sarad
nji, Astronomska opservatorija и Iklu jz
daje svakih cetrdesetak godina informa
tivnи knjjgи; Astronomske opservatorije 
i astronomi, и kojoj se nalaze podaci о svi
ma opservatorijama na svetu, njihovim 
instrumentima ј puЬlikacijama, njihovim 
astronomima i specijalnostima kojima se 

. . bave. Medunarodna astronomska unija 
zatrabla Је . od Opservato~ije и Iklu da pripremi i stampa danasjni pregled astronomskih 
?pser~atoriJa, astronom~ 1 astronomskih drustava u svetu. Belgiska opservatorija poverila 
ЈС ovaJ zadatak Dr F .. ~1gaux-u. ~ako је 1959 godine izasla Les obsevvatoires astronomiques 
et les .astronomes, u kOJOJ su podac1 ne samo о astronomskim opservatorijama и Jugoslaviji, 
nego 1 о Astronomskom drustvu .,Rиder Boskovic" i Astronomskim sekcijarna Prirodoslovnih 
drustava и Zagrebu i LjuЬljani. 

.. Ро lj~?skim osoЬinama Ьiо је to covek neverovatno siroke dиse. (Netacno је da po
stOJI samo .,sir.~ka slovenska dusa"). Rano је ostao bez оса i majke, koju је narocito voleo. 
Za v~e~e stud!Ja sam se izdrzavao i tesko ziveo. Jedno vreme radio је u belgiskim dиbokim 
rudшc1ma kao oblcan rudar. Pricao mi је da је sredenost и radи tu naиcio, jer se nesmo
trenost placal~ glavon:. Pr~cao mi ј~ о tragediji pojedinih rudara Talijana i nasih Jиgoslovena. 

Vo.le~ Ј~ m~z1ku, 1mao veltku diskoteku i niz opera snimljenih na magnetofonske 
trake,, а Ью ЈС 1 odlican amater.filmski snimatelj i reditelj. Svoje filmove и crno belom i boji 
~na~ Је. sa~ . spretno da o~vuc1 pomoeu magnetofona i cesto ih prikazivao и svojoj gosto
lJu?lvoJ kис1. Те~е kratkih filmova Ьile su iz astronomije Ш turizma, ali uvek protkane 
fiш~.?~morom. Вю је covek siroke kulture koji је voleo drustvo. Ро Ьliskim drugovima u 
BelglJt 1 kod nas mogao је reci da ima siroku porodicu. . 

Ispred naseg Drustva, jugoslovenskih astronoma i svoje Iicno ime ја sam mu iskreno 
~a~valan na osecanjima koja је gajio prema nama i nasem radu. Fernane, tvoja prerana smrt 
libla nas је iskrenog prijatelja i saradnika! . 

Р. М. Durkovic. 

1 

1 .. 

,.. 
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ГЛОБАЛНА РАКЕТА 

Шта је и чему води? 

Као што је познато, свет је из 
предизборног говора совјетсиог преми
јера Хрушчова 16. марта ове године 
сазнао за постојаље таиозваних .,гло
балних раиета". То су пројеитили иоји 
са територије Совјетсиог Савеза могу 
стизати до територије САД не летећи 
до сада једино могуlшм правцем -
преио Аритииа или северног Атлантииа. 

Глобална раиета није, или неће 
дуго бити, само совјетсии монопол. 
Али постојаље совјетсие глобалне ра
иете доводи до чиљенице да је цело
иупни америчии радарсни систем за 

рано отириваље балнстичиих пројеи
тила (BMEWS) у иоји су Америианци 
полагали вели и е наде, потпуно изма

неврисан. 

Таиозвана глобална paкeiiia је, у 
ствари, интерионтинентални балисти
чни пројеитил, иоји је лансиран знатно 
већом брзином него што је она којом 
су испаљивани до сада познати интер

континентални балистички пројеитили. 
Захваљујући томе, глобална раиета 
има и много већи домет. Њена је 
брзина толииа да мало недостаје па 
да постане вештачки сателит. Она се 
на својој балистичкој путаљи и понаша 
готово иао сателнт, али као онакав 

сателит који падне на Змељу пре него 
што једном обиђе око ље . Једностав
није речено, глобалној ракети је домет 
већи од половине обима Земљине 
кугле - даиле: преко 20.000 кило
метара . 

За стручљаке, нарочито оне који 
прорачунавају путаље глобалних раке
та, од интереса је и чиљеница да се 
овакав пројеi<ТИЛ не може испалити 
било у ком правцу. Путања глобалне 
ракете, као и путаља вештачких сате

лита, мора непрестано лежати у једној 
од равни које пролазе кроз центар 
Земљине кугле. Могућно је, на при
мер, лансирати глобалну ракету у 
равни било којег меридијана, или пак 
у равни екватора, јер све те равни 
секу центар Земље. Ни једна гло-
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бална ракета неће моћи бити лансирана 
у равни паралела (упореднина), јер ин 
једна од ових равни не пролази кроз 
центар наше планете. Глобална раиета 
испаљена по оваквој путаљи била би 
нестабилна и не би могла погодити 
изабрани циљ. 

Узмимо један хипотетични при
мер. Аио би, на пример, дошло до 
гађаља глобалним раиетама територије 
САД из совјетсие базе Бајионур, оне 
не би могле бити испаљиване ни према 
истоку, ни према западу, већ у оном 
истом правцу у коме је полетео и 
Титовљев космички брод-сателит .,Во
сток П" према северо-истоиу. 
Познато је да је за време свог шестог, 
седмог и осмог обиласка оно Земље 
космонаут Титов прелетео · баш над 
територијом САД. У том случају, 
глобална ракета би над територију 
САД долетела са стране Тихог океана, 
а ту оружане снаге САД још нису 
израдиле радарсии систем за рано 

отириваље балистичких пројектила. 
Очевидно је да ће амерички одго

вор на такву ситуацију морати да буде 
не радарски систем за откриваље про

јектила који су већ прешли један део 
путаље и приближују се територији 
САД, него систем који би откривао 
тренутак самог лансираља ракете и 

који би је могао пратити у даљем 
лету. То су системи засновани на 
посматраљу из вештачких сателита. 

Такви вештачни сателити се већ про
јектују, па и испитују према пројеитима 
МИДАС и САМОС. 

Одговор на ово би, у случају 
рата, морао бити систем за уништаваље 
та!<Вих сателита из других сателита 

који се крећу вишим орбитама. Аме
риианци би, опет, морали успоставити 
противсателите с још вишим орби
тама, а совјетсни стручљаци одгово
рити на то још вишим путањама -
све дон се не доспе до Месеца или 
Марса у лудој утаимици за бољи 
стратегијсии положај у васиони. 

Ко ће мо !ш издржати ту трку, ту 
утакмицу према којој ће и досадашња 
трка у наоружаваљу изгледати беза-
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злсно лана. Сем тога, ованва војнична 
трна на васиони отежава мирољубиво 
истраживање и норишћење мељуnла
нетног простора. 

с. к. 

"Zemaljski" astronauti postoje и 
znatno vecem Ьrоји nego njihovi kolege 
koje imajи zadovoljstvo da se otisnи u 
vasionи. То sи strиcnjaci koji ispirujи 
nove konstrukcije vasionskih ili herme
tickih odela пamenjenih raznim ispiti
vanjima u vezi raketne tehnike i astro
naиtike . о,,а odela slиzice i istrazivaCima 
novih ali otrovnih goriva za raketne 
motore, osobljи zaposlenom oko raketnih 
motora na opitnim stanicama ili poli
gonima, kao i onima koji rade na eksperi
mentima sa nиklearnim ili jonskim 
pogonom. Za оvи svrhи, recimo, ame
ricko predиzece Fajrиel razvilo је "ze
maljsko" vasionsko odelo tesko 12 kg 
sa sopstvenim иredajem za иdisanje 
kiseonika i hladenje. Izradeno od alиmi
niziranog platna presvиcenog plasticnom 
materijom teflon, ono zasrjcиje od tempe
rature jzmedи -100 do + 500 stepeni. 
Ono је jzdrzljivo prorjv dejstva otrovnih 
gasova i tecnosrj. Snabdeveno ' је radio 
stanicom za opstenje nosioca odela sa 
spoljnjm svetom, na иdaljenjima od 
nekoliko desetina metara, posto Ьј jnace 
ljиdj и njemи bjij jzolovani od svoje 
okoline sto se tice sporazиmevanja go
v:orom. 

Andelo Seki 

Povod za оvи kratkи beleskи nije 
neka godjsnjjca и vezi sa slavnim, jtalj
janskjщ osnjvacem astrofjzike, Padrom 
Andelom Sekjjem, vec zelja da se setirno 
coveka kojj је mnogo doprjneo razvojи 
astrofjzjke, а takode, svojjm delom о 
Sиnси, otvorjo nove yjdike и proиcavanjи 
лaseg najvaznjjeg nebeskog svetila. 

Andelo Seki se rodjo и Redjjи, и 
Emiliji, ItaJjja, 29. jula 1818. On је 
Ьiо jezиjta ј kako је pokazao veJjke spo
·sobnosti ј znanje, Ьiо је postavljen za 
·djrektora Opservatorjje Kolegio Romano, 
uRimи. Glavna dela Sekjjeva su: " Il Sole" 
i drugo, "Le Stele". ОЬа ova dela pre
vodena su u celini, ili delimicno, na vise 
evropskih jezika. 

U Sekijevo doba, spektralna analiza 
.Ьila је nova ро svojim koncepcjjama i 
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nova ро svom postankи. Ovu metodи 
sи otkriii nemackj naиcnici, Robert 
Кirhhof i Robert Viljem Bиnzen . Seki 
је Ьiо jedan od prvih koji је оvи metodи 
оЬilпо iskoristio . u astronomiji. Polako 
se pocela stvarati astrofizika. Osim slavnog 
Sekija, ast.rofizikom sи poceli da se bave 
i drиgi ast.ronomi. U to pionirsko doba 
s padajи radovi ser Viljema Haginsa i 
Hermana Fogela, kao i nekih amcrickih 
astronoma toga vremena. 

Seki је nacinio i prvи klasifikacijи 
zvezda, и odnosи na spektar. Sekijeva 
podela је dиgo ostala и иpotrebi . 

Seki је izvrsio podelи na tri, odnosno 
cetiri grиpe zvezda, и odnosи na spektar. 
Kazemo tri, odnosno cetiri, jer sи tri 
glavne grupe bela, zиta i crvena, dok је 
cetvrta crvcnkasta ili narandzasta. Seki 
је za tri grиpe иsрео da n~de иpadljive 
predstavnike, dok za cetvrtи nije imao 
sjajnijih zvezda. U Ьеlи, ро njemи spe
dajи : Vega, Siriиs, Altair, Rigel itd. 
U zиtи: Suпce, Arktur, Aldebaran, 
Kapela itd. U crvenkastu: Antares, Betel
gez itd. А, и izrazito crvenи - zvezde 
slabijeg sjaja. Makoliko, da је ova klasifi
kacija skиcena, ona је odlican pocetak. 

Iz Sekijeve klasifikacije se kasnije 
razvila Harvardska klasifikacija, u kojoj 
јща Ј Ј vrsta zvezda, и odnosи na spektar. 

Padre Andelo Seki је иmro и Rimи, 
26. februara Ј 878. godine. 

D.E. 

ltalija se priprema da sledece godine 
lansira prvi iz serije malih naиcnih sa
telita, sa plovece platforme u ekvatori
jalnim vodama, koristeci se raketama
nosacima tipa "Skaut" koje се dobiti od 
americke Nacionalne uprave za vazdи
hoplovstvo i vasionu (NASA). Ova ·smela 
zamisao bice kod nasih sиseda istina ро 
prvi риt, izgleda, ostvarena, ali nije nikako 
originalna. Naime, i u drиgim zemljama, 
jos pre nekoliko godina, predlagano је ovo 
resenje kao izlaz jz nezgodne situacije u 
kojoj se nalaze gusto nasedene ili manje 
drZзve koje ne raspolazи velikim pиstim 
oblastima za vasionske poligone, иko
liko Ьi zelele da se bave lansiranjem 
kosmickih letelica. Osim toga, ovim se 
postize i to da se pri lansiranju sa ekva
tora koristi Zemljina oblmna brzina koja 
је tamo najveca, ра se doЬija u bilansu 
brzina, kada se raketa-nosac usmerava 
prema istokи. 

V. М. 
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Совјетски космоваут бр. 2 Герман 
Степановвч Титов са својом супругом 
Тамаром Васиљевном боравио је нао 
гост у нашој земљи у времену од 1 Ј. 
до 21. септембра Ј962. године, одушев
љено поздрављен и свуда дочениван од 

претставнина власти, стручњана, ом

лад~ше, пионира и народа . У богатом и 
.заморном програму свог боравна у 

89 

левизији и одржао нонфенерцију за 
штампу у Београду. Примљен нод 
Маршала Тита, он је одлинован Ор
деном југословенсi<е заставе са ленто~\ 

и у Градсном Народном одбору града 
Београда добио златну спомен планету 
града Београда. Сву да обасипан пажњом 
наших људи, он је на растанну уnисао 
у спомен-нњигу почасних гостију Ју-

Дочек Г. С. ТиШова у Беоzраду 

Југославији, носмонаут Титов обишао 
је · Београд, Дубровнин, Љубљану, 
Велење, Лесце-Блед и Загреб, одржав
ши успешна предавања или разгова

рајући са рударима Велења, спортсним 

ваздухопловцима на Лесцама, сту
дентима у Студентсi<ом центру у Заг
ребу и на Машинсном фанултету у 
Београду, члановима Југословенског 
астронаутичног и ранеrног друштва и 

асtрономима, нао и nионирима Београда 
ноји су га одушевљено поздравили у 
велиној сали Дома синдината . Герман 
Степанович имао · је и интервју на те-

гословенсног астронаутичног и ранет

ног друштва следеће речи: "Захваљу
јем Југословенсном астронаутичном и 
ранетном друштву на пажњи ноја ми 
је уназивана и желим му успехе у раду 

и оствариваљу свих велиних маштања." 
Из Београда, носмонаут Титов са 
супругом и пратњом одлетео је специјал
ним авионом "IL-18" за Бугарсну, на 
Међународни астронаутични нонrрес 

у Варни, свечано испраћен на Бео
градсном аеродрому од стране члана 

СИВ-а друга Милентија Поповића, 
претседнина ·Савезног савета за научни 
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рад, nретставника Извршног већа Ср
бије, Југословенског ратног вазду
хоnловства, Народног одбора града 
Београда и друштвених организација. 

в. м. 

Patuljasta galaksija u Zmaju. - U 
1okalnoj skиpjnj galaksjja, н koje spadajи 
nas M1eёni Риt, Veljka Andromedjna 
magljna itd., jma vecj broj patu1jastih 
maglina. One, kada ih klasifjcjramo ро 
sјаји ёine, manje ilj vise, jedan njz-ёjjj 
је nesиmnjivo najsjajnjjj ёlan NGC 205, 
poznatj sferojdnj pratj1ac М 31, а ёјјј 
su najslaЬijeg sjaja ёlanovi nedavno ot
krjvene patuljaste magline u Zmajи, Lavи 
i Velikom Medvedи. 

Proиёavanja nekih od ovih patuljastih 
magljna Ьiо је preduzeo poznarj astronom 
Va1ter Bade. Medщjm, njega је и tom 
radи prekinиla smrt. Badeov saradnik, 
Henrjera Svop, objavjla је sva proиёavanja 
i posmatranja patиljaste magljne и Zmaju, 
koja sи jzveli Bade i ona, korjsteci ve1iki 
Pa1omarski re.flektor. 

Osnova ovog rada, objavljenog sep
tembra 1961. и Astronomjcal Joиrnalи, 
bazjra na 116 р1оёа, snim1jenih 1953. 
i 1954. godjne. Ova snimanja је izveo, 
ug1avnom, sam Bade. 

Patuljasta magljna u Zmajи sadrzi 
oko 260 promen1jivih zvezda. Svopeova 
је odredjla perjode preko po1ovine pro
menljjvih zvezda (taёnije 138 zvezda), 
u centralnim regionima pomenute magline. 
Izuzev pet, sve osta1e su rjpa RR Lire, 
sa periodom od oko 0.6 dana. 

Predpostav1ja se da је pomenиta 
magljna na da1jjni od 325.000 godjna 
svet1ostj, а da је njen preёnik 4500 godjna 
svet1ostj. Ovi podacj su doЬijeni zahva-
1jиjиCi postojanju promenljjvih zvezda 
rjpa RR Ljre, za koje se smatra da imaju 
apsolиtnu magnitudи 0.5. 

Najzad, izgleda da postoji ve1jka 
sliёnost izmedu zЬijenih jata i ovih patu-
1jastih mag1ina. 
"Sky and Te1escope", Januar 1962. D. Е 

Sistemi svetlih zraka na Mesecu. 
- Dobro poznati sistemi svetlih zraka, 
tako upad1jivi kada је риn Mesec, koji 
djvergiraju iz veceg broja Mesecevih 
kratera na sve strane sta1no su zanimali 
astronome, od kako је taj fenomen za
pazen, а sada su predmet svestranih 
razmatranja i naucnih diskusija. 

~sto se smatra1o da је materijal koji 
formira te svetle zrake izbacen iz Mesece
vih kratera, tokom neke od erиpcija. 
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U septembarskom Ьrоји "Astrofj
zjёkog zиrna1a" (Astrophysjcal Joиrna1)~ 
astronom DzjJЬert Fj1der, рrоиёаvа u 
svom radи djnamikи rjh еrирсјја, mate
rjjala, kojj је kasnjje obrazovao svetle
zrake. Iz kratera Tilю, na pr. materjja1 је~ 
prema erиptjvnoj hipotezj, 1eteo brzjnom 
od jednog kilometra u sekиndj, alj ро 
veoma njskim pиtanjama. 

Decembra 1961. Djnsmor A1ter, as
tronom sa Grjfitove Opservatorjje, pred-
1ozjo је sasvjm drukcjje resenje postanka 
sjstema zraka. On smatra, da је erиpcjona 
hipoteza sasvim pogresna ј jznosj hjpotezи 
da је, na pr. и s1исаји kratera Tiho, а 
takode i и drиgim s1иёajevjma, sjstem 
svet1ih zraka nastao zbog nepravj1nosti 
Meseceve kore ј da је sjstem zraka nastao
upravo и jsto doba, kada је formjran sam 
krater. Formacjjom kratera nasta1e su i 
radjjalne pukotine и odnosи na sam krater~ 
kao i drиge nepravjJnostj u korj, koje su 
ispиnjene materjjom, koja stvara efekat 
svet1ih zraka. 

Najzad, 1. Levit, sa Frank1inovog
Instjtuta, dosao је u pog1edu starosti 
sjstema . svet1ih zraka do jnteresantnog. 
zakljиcka. Ove tvorevjne sи vr1o m1ade i 
sjstem zraka kratera Тiho njje stariji od 
milion godina. Jer, da је formjran u pri
marno doba postanka Meseceve cvrste
kore, davno Ьi Ьiо pretrpan meteoritskom 
prasjnom. 
"Sky and Te1escope", Febrиar 1962. D. Е. 

Dijamanti u meteoritima.- Izvestan 
broj poznatih meteorita sadrzi sjC:usne
djjamante. Na pr. cиveni meteorit iz. 
Kanjon DјаЬЈа, u Arizonj, cija је masa 
sastav1jena od nik1a i gvoi.da, ima na 
nekjm mestjma mrke pegice, ve1iёine· 
ciodine g1ave. Na tim mestima ima djja
manata, koji obrazиju te pegice. Velicina 
dijamantskih krista1ciea је oko jedan stoti 
deo milimetra. 

Takode u kamenjm meteoritjma na
denj sи s1jcni dijamantski krista1cici. Na 
pr. u meteoritima Goa1para i Novo Urei. 

Do sada је prikиp1jeno takvih "van
zema1jskih" dijamanata u ukиpnoj tezini 
od 50 karata, odnosno 1 О grama. 

Kada se setjmo "Kи1jnana", koji је. 
pre g1aёanja imao ravno 605 grama, odmah. 
nam ираdа u oci sicusnost dijamanata u. 
meteorjtima. 

Dva americka specijaliste za proiz
vodnju vestackih dijamanata, Ventorf i 
Bauenkerk, u novembarskom broju (1961),. 
"Astrofizickog Zurna1a", izne1i su neke. 
interesantne zakljиCke, koji se ne odnose: 
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samo na projzvodnjи vestaCkih djjama
лata, vec ј na stanje и kome se na1aze 
meteorj kada је и njima formjran djjamant. 

Da Ьi se doЬio djjamant jz oЬCnog 
ug1jenika, koji njje и krjsta1nom stanjи, 
potreban је prjrjsak od bar 45 hjljada 
atmosfera ј temperature koje sи znatno 
jznad 1000 stepenj Kelvjnovih. Jos vecj 
pritiscj i temperature sи potrebnj, kada 
nema podesnog kataljzatora, tj. gvozda jlj 
hroma. Krjstalno stanje djjamanata se 
mnogo menja ј zavjsj od pobrojanjh иs1ova. 
Kada sи njske temperature, djjamantj 
оЬiёnо dоЬiјаји crnи Ьоји . Dva naиcnjka 
smatrajи da је podjednako moguce, da sи 
djjamantj и meteorjtи nastalj jzvan nase 
Zemlje, tj. da ih је meteorjt doneo sa 
sobom, ј1ј pak, da sи nasta]j prj1jkom 
sиdara meteorjta sa Zem1jjnom povr§jnom. 
"Sky and Te1escope", Mart 1962. D. Е. 

Informativni bilten za ju:inu he
misferu. - Pocev od 1. marta 1962. 
godjne росео је da iz1azj "lnformatjon 
Bиlletjn for the Soиthern Hemjsphere", 
kojj се jzlazjrj dva риtа godjsnje, и martи 
ј septembrи. 

Od1иka za pokretanje ovog Ьi1tena је 
donesena 20. avgusta 1961 . godjne, и 
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Berk1jи, и Kalifornjjj, SAD, za vreme 
zasedanja XI genera1ne skиpstjne 1. А. U. 

Odlиёeno је da иrednjk ј jzdavac novog 
Ьi1tena Ьиdе argentjnskj astronom Horge 
Sahade, sa opservatorjje La P1ata, Ar
gentjna. Bj1ten se ј ]jtografjse и La Platj. 

Osta1j redaktori sи: В. Vester1иnd, jz 
Aиstra1jje; L. Gama, jz BrazjJa ; Pjk-Sjn 
The, jz lndonezjje; F. Betson, sa Novog 
Ze1anda ; D . lvens, jz Jиzne Afrjke ј Н . 
Moreno, jz (;ј1еа. 

Kasnjje је Н. Moreno, podneo ostavkи, 
а L . Mena, jz Ekvadora ј S. Kodjna, jz 
Urиgvaja sи иsli u redakcjjи. 

Bj1ten је vr1o korjsna риЬЈјkасјја, 
jer obavestava astronome sa jиzne hemjs
fere о predиzerjm radovjma raznih jn
stjtиta ј pojedjnaca, kako se ne Ьi dиpJjra1a 
jstrazjvanja и jsrom pravcи . 

Pored jnformacjja о tekиCim radovima, 
dаји se ј podacj о doЬijenjm rezи1tatjma. 
U prvom Ьrоји jnformacjje sи prjstjg1e jz: 
Argentjne, AиstraJjje, Brazj]a, (;ј1еа, In
donezjje ј Jиzne Afrjke. 

U sledecem, septembarskom Ьrоји, 
Ьiсе dat opjs cиvene opservatorjje na 
Rtи Dobre Nade. 

Dragoslav Eksinger 

Море и йешчана коса делимично йокривена облацима 

Снимак А. Г. Николајева са космичког брода "ВосШок 3" 
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Ovogodi§nji, Х1П Astron!lutiC!ki 
kongres odrzava se, umesto u Sofiji, od 
23. do 29. septembra, u poznatom letovali
stu Varna, na Crnom Moru. Program ovog 
Kongresa odvija se ро uobieajenom redu 
i obuhvata, osim organizacionih sasta
naka Biroa i Plenuma Medunarodne astro
nauticke federacije (IAf) i Skupstine 
Medunarodne . astronauticke akвdemije 
(IAA) i niz strucnih sastanaka ро raznim 
oЫasti.ma astronautike, sa citaniem ra9ova 
i diskusijo,rn . . Tako su posebni · ~!lstanci 
posveceni ovom prШkom sled.e!';oj < prob
lematici : Astronautickom isџazivanju ·~u 
Bugarskoj, Tehnologiji reketnih letelica, 
Opti.mizaciji raketnog leta i analizi. trajekr 
torija, Povratku u at.mosferu i vasionskoj 
navizaciji . Upravljanju polozajem satelita 
u vasionskom prostoru, Вioastronautici. 
Pojavama na Mesecu i Suncu, Nebeskoj 
mehanici, Planetnirn sistemima, Teleko
munikacionim satelitima, Elektricnom ra
ketnom pogonu, Fizici visoke at.mosfere, 
Nuklearnom i hemijskom raketnom po
gonu i Referatima о poslednjim dostig
nucima u astronautici. Osim ovih sastanaka 
kao i oЬicno, paralelno se odrzava niz 
sednica u okviru V Kolokvijuma vasion
skog prava, sa brojnim referatima i 
sirokom diskusijom ро pitanjima koja su 
programom unapred najavljena. 

Ovogodisnjem Kongresu IAF-e u Var
ni prisustvovala је i delegacija Jugoslo
venskog astronautickog i raketnog drustva 
(JARD), na celu sa njcgovim pr;tsednikom 
prof. dr. Tatornirom Andelicem·. 

V.M. 

AmeriC!ka Venerina sonda "Mariner 
2" uspesno је upucena na svoj dugi put, 
27. avgusta, pomocu rakete-nosaca "Atlas
Edzina 2", ро neuspelom pokusaju krajem 
jula ove godine. То је druga sonda prema 
nasoj planeti-sestri, posle sovjetskog "Ve
nusnjika" lansirana prema istorn cilju 
jos 12. februara prosle godine. Poslata 
nesto kasnije od najpovoljnijeg Zemljinog 
poloZзja koji se javlja svakih 19 meseci а 
ovog puta 16. avgцsta, ona се, uz pomoc 
neznatnog viska u brzini stici u blizinu 
Venere za samo 109, umesto 146 dana, 
krecuci se ро najekonomicnijoj putanji 
takozvanoj Homanovoj orЬiti oko Sunc~. 
Zbog izvesnih otstupanja pri lansiranju, 
prolaz pored Venre obavice na 160.000 
kilometara, ukoliko uspe u ·Potpunosti 
rnanevar uz pomoc specijalnih kocecih 
rnotora. Inace, izracunato је da Ьi "Ma
riner 2" trebalo da "promasi" Veneru za . 
citavih 9(0.000 kilometara, umesto pred
videnih 1 6.000. Osim skoro vec standard-
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ni.h merenja u kosmosu, ova sonda treba 
da u blizini Venere prikupi podatke o
rasporedu temperatura na njenoj povr
sini, atrnosferi koja је opkoljava i struk
turi njeni.h oblaka koji је stalno zaklanjaju 
od nasih pogleda. 

V.M. 

Први Југословен - космоваут. -
Судећи по писаљу листа словеначких. 
исељенина у Америци "Г ла с народа" ~ 
може сё .оч~кивати да ве један Југосло
вен у врло блисЈ<ој будуlшости бити 
уврштен у редове космонаута. То је· 

исељениџ Мане Крежмар поренлом 
из села Домжале нод Љубљане. Као
студент медицине он је унључен у 
испитиваЕьа услова човеновог боравка 
у напсули по нојој ke, према пројекту 
"Гемини", два човена бит)1 лансирана 
у васиону већ следеће године . Макс 
Крежмар је nоста'о члан експеримен
талног центра на Лонг Ајленду. Он је· 
већ извршио занимљив енсперимент 
проборавивши у херметички затво
реној капсули пројекта "Гемини" пуних 
шеснаест сати. Овај значајни експери
мент Макс Крежмар је Извршио нао 
медицинар под руноводством свог· 

професора, чувеног патолога Бернарда 
Вагнера. Циљ ексnеримента је био да 
се утврди нако раде уређаји предвиђени_ 
за одржаваље животних услова у 

наnсули пројента "Гемини". 
Ове вести словеначног исељеничког 

листа "Глас народа" потврдили су 
најближи сродници Макса Крежмара~ 
ноји живе у Домжалама близу Љуб
љане и који се с љим дописују. 

Иако је неизвесно да ли ke Мане 
Крежмар бити унључен међу носмо
науте пројекта "Геl)iини", иnак је
чиЉеница •да је у припремама за тај 
лет активно учествовао један· човек 
југословенског порекла . 

с. к. 

"Астроваутвчкв плаветарв;ум"
стална изложба макета и слика ИЗ: 
области ранетне технике и астронаутике
ноју су, nоводом петогодишљице ос
ниваља Селенитског клуба "Ла ј ка"~ 
при основној школи "Ђура јакшић", 
припремили љени чланови-селениrи~ 

под рущ>водством младог астрона}"П:!ч

ног ентузијаста, професора rеографнје
Радомира Марновића, свечано је от
'Ворена, 9. септембра 1962. године у 
Задружном дому поморавског села 
Лозовика код Осипаонице. Изложба 
he бити отворена сваке недеље пре: 
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подне. Она располаже и малом нолен

цијом астронаутичЈ<их нљиrа на разним 

језицима које је поклонио Селенитском 
клубу "Лајка" проф. Марковић. Отва
раљу изложбе присуствовали су пот

председник Централног одбора "На
родн'е технине" ииr. Стјепан Хан, 
секретар Југословенског астронаутич
ког и ракетног друштва и иг . Владислав 
Матовић и група новинара из Београда 
који су топло честитали Лозовичанима 
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на овом љиховом пионирском раду. 

Приликом свог обиласка трасе Ау
пута код Осипаонице, ову изложбу по
сетио је и совјетски космонаут Герман 
Титов , поздрављен од оно 5000 селе
нита и грађана Лозовина, уписавши се у 

почасну нљигу "Планетаријума". Чла
новима Клуба "Лајна" то је било нај
лепше признаље за љихов досадашљи 

рад. 

в . м . 

БИБЛИОГРАФИЈА 

Ненад, )авковвћ, . АСТРОНОМ
СКЕ МИНИЈАТУРЕ, Издавач НА
УЧНА КЊИГА, Београд 1961 . 

Као прва свеска библиотеке При
родне Науке у издаљу Популарне На
учне Кљиге изишла је ова нљига у 
нојој аутор на 230 страна излаже чи
таво изобиље лепих астрономских за

нимљивости . Ја :-Јновић, већ одавно 
познат астроном историчар, је са много 
смисла целу материју поделио у 10 по
главља у нојима је скоро хронолошким 
редом изнео мноштво чудних и дивних 

легенди о небеским телима и небеским 
појавама. Као увод у свако поглавље 

служи по један афоризам наших или 
нласичних писаца са астрономским 

мотивима за које се мора рећи да су 
мајсторски одабрани. 

Стил аутора ј~ изванредно течан и 
привлачан а лепота излагаља се види 

већ и по веома духовито одабраним 
насловима појединих поглавља (Небо 
открива своје тајне, Греси Теодора 
Граматика , Сумље горичног монаха, 

Сунчева невеста итд. ) . Ни на једном 
месту аутор није прешао на терен фри
волне фразеологије већ је све износио 
на изванредно нритичан начин, али 

без икаквог омаловажаваља nрастарих 

легенди при томе. На доста места су 
стара фантастична схватаља извесних 

небесних појава изнета и коригирана 
према данашљим · погледима егзаЈ<тне 

науке. Цела нњига је уз то још и про
праћена многим сликама. 

Оваква једна доиста усnела кљига 

добро ,he доћи не само љубитељима 
неба ~:~его и стручниА\ астрономима, 

студеЈiтима и ђацима нао и свим нул
турним људима и свакано ће послу
жити оживљаваљу интереса за небеске 
леnоте ноје још ни једна уметност није 
успела да превазиђе. . 

Ми стога топло препоручујемо ову 

нљигу нашег дугогодишњег уредника 

и желимо јој од срца много успеха код 

читалаца у шта смо без поговора уве

рени. 

Р. Данић 

_'с"~ ПО \!ЕТ _ . . 
·= 

КОСМОНАУТ ТИТОВ МЕЂУ 
НАШИМ СЕЛЕНИТilМА 

ПосеШа клубу "Лајка" у селу Лозовику 

Космонаут Герман Титов је, за 
време своје посете Југославији, дошао 
у село Лозовин. Једини разлог због 
којег је крочио у то мало поморавско 

село је постојаље селенитског клуба 
"Лајка" при основној школи "Ћурз 
Јакшић" . То је први селенитсни нлуб 

у нашој земљи који је · уредио сталну 
астронаутичку изложбу у нојој се на 
веома упечатљив начин може упознати 

историја асiронаутике и љена даља 
стремљеља. Ову изложбу, ноја је 
названа "астронаутични планетаријум" 
веh до сада је nосетило стотине људи, 

а међу љима и носмонаут Титов са 
својом супругом. 

Идеја за осниваље ове изложбе 
родила се приликом ствараља селе-



94 

нитског клуба "Лајка" пре лет година . 
Сам клуб је створен захваљујуliи 
томе што је неколицину својих ученика 
"заразно" астронаутиком млади про
фесор Раде Марковић. Он је заједно 
с њима направио моделе свих познатих 

ракета и космичких бродова , а при

купио је и мноштво фотографија , 
цртежа и података . После четворо
годишњег рада клуба , који је назван 
"Лајка" , после многих предавања, 
повремених изложби и лансирања малих 

ракета показало се да је и мал те не 
цело село заинтересовано за астронау

тику . Сеоска задруга уступила је 
селенитском клубу посебну просто
рију за организовање сталне изложбе . 

Убрзо после отварања, ову изложбу 
је посетио космонаут Титов . Био је то 
велики дан за све селе ните Лозовика. 
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За Титова је било изненађење одлично 
познавање историје астронаутике и 
њених најновијих достигиућа које су 
показали у разговору с њим лозовички 

ученици. Радостан због тога, космо
наут Титов се дуже задржао у изло
жбеној просторији клуба "Лајка" · раз
гледајуliи је и говорећи о свом једно
дневном боравку у васиони . После тога 
он се срдачно опростио од руководиоца 

клуба професора Марковића и уписао у 
клупску спомен књигу . Бурно поз
дрављен од око пет хиљада мештана 

Лозовика и околних села, мајор Титов 
је отпутовао за Београд . 

Било је то велико признање раду 
селенитског клуба "Лајка" и, нарочито, 
ентузијазму пропагатора астронаутике 
међу младим лозовичанима професору 
Р . Марковићу . 

КосмонауШ ТиШов са суйруюм Тамаром 
окру:нсен члановима селениi'йског клуба 

"Лајка" у селу Лозовику. 

NUKLEARNA FUZIJA КАО IZVOR ENERGIJE 

U citavom naucnom svetu ula~u se ogromni napori na ispitivanju prirode procesa 
fuzije, izmedu ostaloga u cilju doЬijanja novog, prakticnog izvora energije. l~vori "fosilni.~" 
goriva kao sto su ugalj i nafta, brzo se trose i mogu da nestanu, moZda vec posle sledec1h 
sto godina. Sem toga, steta је da se ugalj i nafta trose na prosto gorenje ili sagorevanje kada 
mogu da budu mnogo et'ikasnije iskorisceni kao sirovine u hemijskoj industriji. Pre deset 
godina optimisticki se opisivala buducnost civilizacije bazirana na koriscenju energije nu
klearne fisije . Danas se slika izmenila. Rezetve fisionih materijala kao sto su uranijum i to
rijum, trajale Ьi samo nekoliko stotina godina pri ocekivanom poveeanju potrosnje energije . 
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OzЬi1jni proЬlemi nastaju i oko radioaktivnih odpadaka iz fisionih reaktora. Vec sada, kod 
reaktora moraju da se u1a~u znatna srestva i prona1aze nove metode kako Ьi se smanjile 
kolicine radioaktivnih odpadaka. 

Suncana energija је cesto pominjana kao potencijalлi izvor energije. Nema sumnje da 
се prikuplanje toplotne energije Sunca pomoci energetske izvore buducih generacija, ali 
suncana energija nije dovoljna kao jedini izvor energije. Sva ova razmatranja su ci.nila bazu 
za intenzivna ispitivanja fuzije . 

Priroda procesa fuzije 

Termonuklearne reakcije, Ш procesi fuzije , su reakcije izmedu naelektrisanih jezgara 
1akih elemenata. Jezgra formiraju nove elemente cija је masa nesto manja od zЬira masa 
polaznih jezgara. Deo mase koji se os1obodi u procesu pojavljuje se kao energija u obliku 
radijacije ili u oЬiiku rotacione i translacione energije krajnjih produkata. U taЬiici 1 nave
dene su neke reakcije fuzije. Reakcije 1 i 2 se odigravaju sa podjednakom verovatnocom. 
Njihovi krajnji produkti mogu dalje da reaguju kao 3 i 4- dva procesa sa visokim prinosom 
energije. 

ТАБЛИЦА 1 

1. D + D --.. н• + n + 3,25 MeV 
2. D + D --.. Т . + р + 4 MeV 
3. Т + D --.. Не• + n + 17,6 MeV 
4. Не• + D --.. Не• + р + 18,3 MeV 
5. Li ' + D --.. 2Не• + 22,4 MeV 
6. Li 7 + р --.. 2Не• + 17,3 MeV 

Posto su jezgra koja reaguju jednako nae1ektrisana ona moraju da imaju dovo1jno 
energije da Ьi savlada1a odbojnu elektrostaticku silu i priЬlizila se na dovoljno malo rastojanje 
na kome mogu da se sjedine. Jedan od nacina za savladavanje ove, Coulomb-ove, barijere 
је davanje jezgrima potrebne kineticke energije. Temperatura koja odgovara toj energiji 
iznosi nekoliko mi1iona stepeni Celzijusovih. Tako se sada nailazi na proЬlem zagrevanja 
jezgara do temperature na kojoj im је omogucena dovoljna brzina reakcije. Ova reakcija је 
proces "paljenja". 

Sledeci proЬlem је odruvanje brzine fuzije na nivou na kome procesi daju dovoljno 
energije da Ьi se podmiri1i guЬitci prema okolini kao i da Ьi se zagreja1a nova reagujuca jezgra. 
GuЬitci usled radijacije rastu sa kvadratom linearne dimenzije komore u kojoj se vrsi fuzija, 
dok zapremina а time i masa materije iz koje se doЬija energija rastu sa trecim stepenom. 
Prema tome samo dovo1jno velika komora mo~e da obezbedi ravnotezu energije. 

Paljenje fuzionog reaktora ne unosi nikakve nepoznate u proЬleme. Termonukleama 
bomba se pali pomoeu fisione reakcije, ра Ьi ovaj nacin mofda mogao da se primeni i u reak
toru. Drugi moguci nacin palenja moze da se doЬije na osnovu poznayanja fi~ike p1azme. 
P1azma se definise kao cetvrto stanje materije posle cvrstog, tecnog 1 gasov1tog. Ona se 
ponasa neutralno, jer је u njoj materija delimicno ili potpuno jonizovana, ali tako da postoje 
elektricno jednake kolicine jona i elektrona. Provodljivost plazme mo~e se porediti sa pro
vodljivo§(:u metala. Dinamicke osoЬine t'luida lice na one kod tecnosti. MoZda izgleda izne: 
nadujuce tvrdenje da se nas svemir sastoji uglavnom od materije u stanju plazme. RazvoJ 
tehnike elektricnog luka omogucio је da se doЬije plazma na visokoj temperaturi. Jedna od 
mogucih primena elektricnog luka Ьila Ьi i palenje fuzionog reaktora, tako sto Ьi u luku ve
likog intenziteta odgovarajuce jonizovane cestice doЬile dovoljnu energiju za otpocinjanje 
reakcije. Za sada reakcije fuzije koje su posmatrane u pulsirajucim lukovima visokog inten
ziteta nisu dostizale brzinu koja Ьi Ьila potrebna da se proces nastavlja kontinuirano. Usa
vrsavanje lukova sa visokom energijom moglo Ьi da resi ovaj proЬlem. 

Jedan od najtezih proЬlema nuklearnog reaktora је energetska ravnote~a. Na zvez
dama postoji ravnoteu izmedu pritiska radijacija reagujucih jezgara u centru zvezde i gra
vitacione kompresije na spoljnim slojevima. Opadanje brzine reakcije fuzije uz odgova
rajuce smanjivanje pritiska radijacije prouzrokuje kompresiju zvezde. Ova kompresija 
medutim zagreva reagujuea jezgra i na taj nacin poveeava brzinu reakcije fuzije а time .i 
kolicinu oslobodene energije. Ovakav nacin uravnote~enja energije nije moguc na Zemlj1. 
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Potrebno ј е stoga da se razvjje тetoda za odrzavanje reagujuce plazтe, kao i тetoda za 
кontrolj sanje brzjne fuzjje kako Ьi se uravnotezjJa oslobodena energjja sa gublcjтa na zjdo
vjma, ј utroskom na zagrevanje novih reagujuC:ih cestjca. Kolicjna toplote koja se jzracj 
kroz zjdo,,e mora da bude таlа da Ьi reakcjja тogla da tece kontinualno, kao i da Ьi se 
sprecjlo isparavanje materjjala zjdova. Ocjgledno је da postoji teтperaturski gradjjent 
izmedu reakcjone zone u centru ј zjdova koj i treba da se hlade. Ovaj gradjjent zavjsj od 
gustjлe, stanja i radjjacjonjh osoЬina plazme. Kod ove toplotne razmene provodenje i 
konvekcjja su zanemarljjve. Temperaturski gradjjent се Ьiti relativno тali posto u fuzjonoj 
.komorj тоrа da se odrzava veoma mala gustjna kako Ьi i pritisak na vjsokjm temperaru
rama Ьiо n.jzak. Urjcaj stanja plazтe jspoljava se samo na "n.jskiт teтperaturaтa" tj. oko 
10000 stepeni gde jonizacjja тоzе da apsorbuje energjju. Projzjlazj da sато koтore veoma 
veljkih djтenzjja mogu da zadovolje ove zahteve. 

Zjdovj тoraju Ьitj od тaterjjala sa vjsokoт тосј refleksjje. Predlozeno је transp jra
-ciono 111adenje, tako sto Ьi nove koljcjn e reaktanata Ьile uvodene u komoru kroz porozпe 
zido\re. Ovaj nасјп пе zadovoljava u potpuпosti ра se sтatra da treba prjmeniti potpuпo 
novu tehпiku hladenja. 

Mogu se, napr., ost\raгjrj zjdovj od tecпog тetala koj j Ьi se koпstantпo ubrjzgavao 
tапgепсјјаlпо i zadrza\rao па drugom сјЈјпdrјспот zjdu pomocu turbo рrјпсјра. Zahtevj 
za ovakav zjd traze od metala vjsoku refleksjju, таlј vjskoz jtet, vjsokj toplotnj kapacjtet, 
velikj пuklearпi рорrеспј presek i sjroku oЬiast tecпog staпja . Zjd ovakvog rjpa odЬijao Ьi 
vecj deo radjjacjja nazad u reakcjoпu zoпu, apsorbovao brze пeutrone projzvedeпe pri 
fuzjju ј рrепео apsorbovaпu toplotu dalje u jzmeпjjvac toplote za dоЬiјапје primarne ili 
роmоспе eпergjje. 

Kada se sva ova rasmatraпja uzтu u obzjr тоzе se zakljucitj da ovakav "vruci" 
fuzjoпi reaktor jos uvek pripada tehпologiji buducпosti . 

Magnetni naci11 zatvaranja p/azme 
U cjlju sтапјјvапја guЬitaka cestica iz reakcioпe zопе i odrzavanja stalne brziпe 

fuzije iskorjsceпja је јеdпа elektromagпetna тetoda ogradivaпja plazтe . Plazтa је visoko 
jonizovana ра na nju тоzе da dejstvuje elektroтagпetno polje. Јеdап od priтera e1ektro
тagпetno ogradeпe plazтe је takozvaпi "pinch" efekt. Posтatrajтo plazтu stvorenu 
u 1uku izmedu dve elektrode. Struja velike jaCine protice kroz p1azтu i stvara jako magnetno 
polje oko luka. Luk se sada тоzе uporediti sa beskoпacn.iт Ьrојет paralelпih provodnika 
kroz koje protice struja i koji тedusobno dejstvuju јеdап па drugog. Sпор ovih provodnika 
тоrа zbog toga da se koпtrahuje. Kontrahovaпje plazтe se nastavlja sve dok se pritisak 
ne uravпotezi sa e1ektroтagпetnoт siloт. Na isti naciп se vrsi sаЬiјапје plazme u reaktoru. 
Kod ovakve plazme javljaju se oscilacjje koje је tesko izbeci. Za sada su posтatrane оЬiспе 
reakcije fuzije nekoliko cestica. Postizanje jakog magпetпog polja oтogucjce тozda stva
raпje i fuzioпog reaktora. 

Јеdап od revolucionarпih пасјnа za dobljanje fuzije ostvaren је 1956 godine u 
Berkeley laboratoriji u Kaliforniji. U koтori ispunjenoj vodonikoт koja је boтbardovana 
negativniтK тezoniтa zapazeno је da su izvesni negativni (!Ј.) тezoni katalizira1i fuziju 
izтedu deteroпa i protona (jezgara teske vode i vodonika). Ovakva kataliza Ьi principijelno 
.Ыlа тoguea sато је u pitanju kratak zivot тezona u odnosu na brzinu reakcije. 

Izvori eneтgije па bazi fuzije 
Konstrukcije i primena eпergetskih izvora na bazi fuzije ne Ьi se raz1ikovali mnogo 

·od sadasпjih nuklearnih reaktorskih stanica. Osnovni fuzioni тaterijal је najcesce deute
rijum. On је рrета ceni sато тali procenat cene fisionog тaterijala (urana, torijuma) za 
koji је potrebпa . ekstrakcija iz bogatih ruda. Sirovine Ьi se izdvajale iz тorske vode u kojoj 
је odnos deuterijuma рrета vodoпiku 1 :7000. Energija koja se moze doЬiti fuzijom teske 
vode је oko 4.1010 BtuflЬ teske vode ili preracunato na oЬicnu vodu oko 6,6.105 BtuflЬ. 
Ovo znaci da jedan kilograт vode тоzе da da istu energiju kao 60 kg uglja cija је prosecna 
heтiska energija oko О, 11.1 о•. Krajnji produkti su vodonik i tritijum koji se тogu upotre
Ъiti za dalju fuziju. Voda iz koje se izvojio deuterijuт pretstav1ja zпacajan izvor precis
.Cene odsoljene vode. 

Procesi fuzije su cesto do1azili u obzir pri rasтatranjima potrebe za raketni pogon. 
jedan od takvih projekata је Hotonska raketa Eugena Zengera koja је sigurno najpovoljnija 
sto se tice perforтansi leta ali tehnicki nije dostizna. Jedan od najpogodnijih тetoda za 
. koriscenje procesa fuzije za pogon је ostvarivanje potiska terтodinaтickoт ekspanzijoт 
.zagrejaпih produkata reakcije, kao i upotreba sisteтa sa prenosoт toplote za "konyencio-

· ' 
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nalnj" роgоп kao sto su jonskj i elektricпi роgоп . Izmedu ovih, пaj efikasпijj је pogon sa 
djrektпom ekspanzjjom, ali zahteva i пајtаспјјu koпtrolu procesa fuzjje. Mogla Ьi е oce
kivati veoma vjsoka izlazna brzjпa, тozda reda veljCiпe ЗО.ООО km/sek. Ne treba podseeati 
da Ьi u ovom slucaju Ьiо izvanredпo tezak рrоЬ!ет hladeпja тlazпjka . Rakete sa prenosoт 
toplote пе Ьi se razlikovale od sadasпjih projekata nuklearпjh fjsjoпj.h raketa. Eпergjja 
fuzjje racunata па jedjпjcu tezjne је 1,3 puta veca od eпergjje fjsjje. Vazпjja је cjлjen.ica 
da Ьi se vodoпik тоgао doЬitj i na drugiт plaпetama u Su.пcevom sjsremu, сјте Ьi bilo 
omoguceпo sпabdevaпje gorjvom, dok Ьi se do fisioпih materjjala teze dolazilo. Proces ka
taljzjrane fuzjje тоgао Ьi da bude odgovor za proЬiem raketпog роgопа. Najvazпjja је 
(:јnјепјса da Ьi se proces тоgао odvjjatj па Ьilo kojoj temperaturi, posto ga ne Ьi odrzavala 
оgrотпа toplota terтoпuklearпe fuzjje, vec prosto kataljzatorski urjcaj pogodпih nega
rj vпjh cestjca. 8jlo Ьi тoguce da se ove cestice, kataJjzatorj , proizvode u samom reaktoru u 
пekom cjklusu koji Ьi Ьiо pogodпo ukljuceп u proces. Moze se zakljucjrj da Ьi pogoпski 
sistemj sa fuzjjoт "vruceg" tipa jmali тali odnos potisak-tezina ра Ьi zbog toga moglj da se 
prjmeпe sато u vasioпskoj koтunikacjji kao sto је putovaпje sa orЬite sateljta oko Zeтlje 
па orЬitu oko Marsa ili Veпere . "Hladпi" fuzjoпj роgоп pruza neogranicene тogucпosti. 

"Jet Propuls joп", тау, 1957. Војапа A/eksic, fizjkoheтicar 

Излаз и залаз Сунца у 1963. г. 

Датум 

1 

Излаз 

1 

Зала з 

11 

Датум 

·1 

Излаз 

1 

Зала з 

h т h т h т h т 

Јан . 1 7 22 16 20 Јул 1 4 08 19 З4 
Jl · 7 21 16 зо 11 4 15 19 31 
21 7 16 16 42 21 4 24 19 23 

Фебр. 1 7 06 16 57 Авг. 1 4 35 19 12 
11 6 54 17 11 11 4 46 18 59 
21 6 З9 17 24 21 4 58 18 45 

Март 1 6 26 17 35 Сеnт. 1 5 10 18 25 
11 6 09 17 48 11 5 22 18 09 
21 5 51 18 01 21 5 З3 17 50 

Апр. 1 5 З1 18 15 Окт. 1 5 44 17 зо 
11 5 14 18 26 11 5 56 17 1З 
21 4 56 18 З8 21 6 09 16 57 

Мај 1 4 41 18 50 Нов. 1 6 2З 16 40 
11 4 27 19 02 11 6 36 16 27 
21 4 16 19 12 21 6 50 16 18 

Јун. 1 4 08 19 22 Дец. 1 7 02 16 12 
11 4 04 19 зо 11 7 12 16 10 

1 

21 4 05 19 З4 21 7 19 16 13 
1 31 7 22 16 19 

Наведени подаци се односе на географску дужину - 18° и ширину + 44° • 
Време излаза или залаза Сунца за произвољно место у нашој земљи израчунава 

-се по поступку датом у "Васиони" бр. 4. из 1955 године . 
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Месечеве мене 

Мена 
1 

Јануар 1 Фебруар 
1 

Март 

1 

d 11 т d h т d h т 

Прва четврт з 2 02 1 9 50 2 18 18 
Пун Месец 10 о 09 8 15 52 10 8 49 
Посл. четвр 17 21 З5 16 18 З9 18 13 08 
Млад Месец 25 14 42 24 з 06 25 IЗ 10 

Планете 

Меркур- Већ првих дана јануара (4 . 1) долази у највећу источну елонгацију. За
лизи l.h5 после Сунца на југозападном хоризонту . Ту је привидна величина 
планете -О.З а пречник 6" .7. Убрзо Меркур опет постаје невидљив , 20. 
јануара пролази кроз доњу нонј уЮ<цију, а поново се појављује на јутарњем 
небу оно 1 З . фебруара. Тога дана је у највећој елонгацији , али сада западној. 
Може се посматрати кратко време пре Сунчевог излаза (Мернур излази око 
5 h 26 т). Тада је привидне величинс 0 .2 и пречника 6. " 9. У дурбину 
поназује фазу "последње четврти" . 

Beuepa - Западно је од Сунца . За њим пролази сазвежђа Ваге, Снорпије, Зми
ј оноше, Стрелца и Јарца . У највећој западној елонгацији је 2З . јануара. 
Тада излази читавих З h 20 m пре Сунца те се може лако препознати као 
најсјајније небеско тело десетак степе\{И источно од Антареса. Ту је привидне 
величине -4.1 и пречника 25". Диск планете се у дурбину види у фази 
"последње четврти". После овог датума Венера се поново привидно прибли
жава Сунцу . али до краја тромесечја остаје видљива . Крајем марта излази 
још увек 1 h 20 m пре Сунца. 

Марс - Ретроградан је до 18. марта. Привидно се нреће између Регулуса и ]ас
лица. Видљив је углавном целе ноћи јер је тоном овог тромесечја (4. 11) у 
опозицији са Сунцем . За време овогодишње опозиције Марсова даљина од 
Земље је 100 милиона Км . На тој даљини Марсов привидни пречник видимо 
под углом од 14". Привидна величина планете је -1.0. Како се Марс после· 
опозиције привидно удаљава од Сунца, он залази све раније у другој поло
вини ноћи, али је нрајем тромесечја још увек видљив до З ь. Удаљивши се, 
крајем марта, на 14З милиона километара од Земље, Марс смањује свој при
видни пречник на 9" .7, а сјај на + 0.2 привидних величина. 

· ..... , Clii.OPПUЗA. МАРС 496~ 

Слика Ј 

Приложена скица, сл. 1, приказује Марсово привидно нретаЊе до 
нраја 1963 . године. Бројевима су истакнути положаји планете за свани први 
датум у месецу. 

ЈуйиШер - Привидно прелази из сазвежђа Водолије у сазвежђе Риба. Како му се 
Сунце привидно све више приближава, Јупитер залази све раније, тако да . 
се оно 1. марта губи у вечерњем сумраку на западном хоризонту. 16. марта 
је у нонјункцији са Сунцем. Тоном јануара и фебруара Јупитер се удаљава од 
Земље од 806 на 886 милиона километара те му привидни пречнин опада од. 
З4" на 31 " , а сјај од -1.8 на -1.6 привидних величина. 
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Caiity pu - Директан је у сазвежђу Јарца. Због привидног приближавања Сунца . 
залази све раније: 

1.1 око 18 h 40 m а 
15.1 17h 45m. 

Већ 3. фебруара Сатурн је у конјующији са Сунцем . Поново се може посмат
рати после првог марта, али сада изј утра , непосредно пред излаз Сунца. Још 
увек је у сазвежђу Јарца ноје се у то доба види над источним хоризонтом. 
У периоду видљивости привидни пречню< планете је 14" . ВелЮ<у осу при
видне елипсе Сатурнова прстена видимо под уг лом од 35", а малу под уг лом 
од 11 " у јануару, и 9" у марту. Земљи ј е окренута северна страна прстена . 

Уран - Ретроградан је ненолино степени источно од Регулуса. 22. фебруара је у 
опозицији са Сунцем. 

Плаветовдв 

Сјајније мале планете Церес и Веста наилазе у опозицију са Сунцем током 
·ово тромесечја. 

Церес је у опозицији 2. марта у IЗ ь. Тога дана у 1 ь може се посматрати 
као звездолики објекак 7.1 привидне величине на положају: 

ос 18• 0•0 = 11 h 17. m9 

8 10·0·0 = + 2З 0 01 ' . 

.За један дан планетоид се помера o .m87 у ректасцензији на западу и 6.'2 У декли-
нацији на северу . 

Веста је у опозицији 15. марта у 6 h Пет часова раниЈе може се идентифи
ковати као звездолЮ<и објекат 6.6 привидне величине на положају: 

!Хшо.о = llh56.m1 
8 10s0•0 = + IЗ 0 15'. 

Дневно нретање у ректасцензији за овај планетоид је o.m9o на западу, а у денли
нацИји 7 .'8 на северу . 

d h 
Јануар 4 09 

11 оз 
12 16 
13 12 
20 12 
21 19 
23 04 
28 08 
31 22 

Фебруар 3 04 
з 10 
4 13 
8 07 
9 18 

13 16 
20 16 
22 07 
22 16 
22 20 
25 03 
28 10 

Март 2 13 
6 23 
8 23 

Појаве у Сувчеву систему 

Меркур 19° источно од Сунца 
Мернур у застоју 
Марс 2° северно од Месеца 
Уран 2° јужно од Месеца 
Меркур у доњој нонјункцији 
Венера 0.0 1 јужно од Месеца 
Венера 4 7° западно од Сунца 
Јупитер 3° северно од Месеца 
Мернур у застоју 
Марс најближи Земљи 
Сатурн у конјуЮ<цији са Сунцем 
Марс у опозицији са Сунцем 
Марс 3° северно од Месеца 
Уран 2° јужно од Месеца 
Мернур 26° западно од Сунца 
Венера 0. 0 8 северно од Месеца 
Мерк:УР 0. 0 1 јужно од Месеца 
Уран у опозицији са Сунцем 
Сатурн 0.0 7 северно ОД Месеца 
Јупитер 3° северно од Месеца 
Мернур О. 0 8 јужно од Сатурна 
Планетоид Церес у опозицији са Сунцем 
Марс зо северно од Месеца 
Уран 2° јужно од Месеца 
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15 06 
16 23 
17 13 
21 оо 
21 09 
22 11 
22 14 
30 23 

Планетоид Веста у опозицији са Сунцем 
Јупитер у нонјуннцији са Сунцем 
Марс у застоју 
Венера 0. 0 9 северно ОД Сатурна 
Почетан пролева 
Сатурн 1 о северно од Месеца 
Венера 2° северно од Месеца 
Мернур у rорњој нонјуНFцији 

Појаве код Јупитерових сателита у јаиуару 1963. 

РР = почетан пролаза, SP = свршета1< пролаза, РО = почетан онултације и 
SE = свршетан помрачења. 

., 
== >. == fo< 

., 
"' о. 

1::1: ~ 

h m 

1 18 42 
Ј 20 58 
2 19 17 
2 20 40 
8 20 42 
9 20 41 

11 20 26 
13 20 22 
17 19 30 
18 18 25 
24 18 23 
24 19 15 
27 18 23 

' fo< 
:s: 
~ 

" fo< 

"' u 

1 
1 
1 

11 
1 

11 
11 

111 
1 

11 
ш 

1 
11 

рр 

SP 
SE 
SP 
рр 

рр 

SE 
SP 
SP 
РО 
SE 
рр 

SP 

SE 1., Pl 1v ·-----· 

Слика 2 

Положаји јупитерових сателита 

Таблица даје распоред Јупитерових сателита у јунуару 1963 у односу на диск 
планете свани дан у 1 h, Кад је број изостављен, одrоварајуви сателит се налази 

иза Јупитера. 

Датум 
1 

w .. . disk .... Е 
11 

Датум 
1 

W • .. disk . ... Е 

----· 
1 3 .. . 14 17 3 .2 о 14 
2 341 о о . 2 18 21.4. 3 
3 42 ... 13 19 4 о о о 213 
4 421 ... 3 20 41. о о 23 
5 4 о .. 123 21 423 о о о 1 
6 41 . .. 23 22 4321 . о. 
7 423 ... 1 23 43.1 о 2 
8 4321 о •• 24 43 о • • 2 
9 341 . о . 2 25 421 о • • 3 

10 32 о •• 14 26 4 .. о 13 
11 21 ... 34 27 1 .. о 423 
12 • • о 2134 28 2 . . о 314 

1 

13 1 о о. 234 29 321 ... 4 
14 23 .. о 14 30 3 . . о 124 
15 321 о .. 4 31 3 о о о 24 
16 1 .. . 124 

А. Ђ. Кубичела 

БЕ ГР КА ОП Е РВ ТО РИЈ 

Уз Ч . Ј аЈЈЗ Ј < на стр а 1111 65 

Кућа Гајзлера у којо ј је била смештепа Провпзорва опсерваторпја 

Стара зграда Опсерваторије 
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РАДОВАН ДА Н111i ЈЈЕРО ЂУРЈ<ОВЈЈЋ , ЈЉН 1Д JAHKOBIПi. IIIIЖ . 

ГYTI/1-f КНШКГ:lШЋ , СТЕВА Н Ј(ОРДгl 1l МIЈЛОРАД liPOТIIЋ 

о д г о в о р 11 11 у р с д 11 ll l< 

НЕНАД ЈАНКОВЈЈЋ 

lfac. юв1ty ciiipauy израдио ПЕТАР f{УБIIЧЕЛА 

ВАСИОНА , час0 1111 С за астр нщшју и астро 11аут1!1<у. 1\ з)Ј.ајс 
AcтpoHO.\IC I<O дру 11 пtю " P y iJc p Бошl<ов н\," н I<oщtc 11ja за а тро-
11аут11 ну ВСЈ, уз са rа;џьу Ју госл BC II CI<o r ра нетно г 11 астронау 

тнчног д [1)' 1ЈЈТВа . - 1 Iзлаз 11 4 пута год11шњс . Годншња nрет
н,,ата 300 д11 нара, по ј сд1111И број 100 д1шара. Чланов 11 Друштва 
добн ј ају часо11н с бесплатн о . - Учс 1111Цil свнх I UI<oлa ~10 ry кo
p нcTIITII I<OJJ ент 11 вну претплату : четн р11 уч сЈШI<З но ј н се учланс 
у Друштво, уз с1шже11у чланарнну од 110 60 дн11ара год11шње, 
r~обнјају зај едннчнн ј еда н I<ОМП ст . - Власн111< н нздавав а 1 
AcтpOII OMC I<O д руштво "Руђе р Б ШI<Овнh " . Ур сдtшштво 11 aд
Milliii CTpaцнj a: Бео 1·рад Вол rн11а 7. Претплате слати у 1 <0рнст 

ра чуна број 101--22--608--13. 

ДР/1 -

Штампа : IIздавач1<а установа "1-Iаучно нело", Београд, Byi<a Караџи!,а 5 

' 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АС'ПОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА Х 

1962 БРОЈ 4 
БЕОГРАД 

МАРИНЕР П ПРОШАО ПОРЕД ВЕНЕРЕ 

Према саопштењу амерпчi<е Националне Управе за аеронаутиху и ва
сиону (НАСА), интерпланетарпи брод :МАРИНЕР 11 прошао је према пред
виђеном програму, 14 децембра 1962. године у 21 час 11 1 минут поред 
Веиере на растојаљу од 33.957 километара. 

Као што ;,е вeli познато, лансирање овог васионског путника извр
шено је 27 августа 1962 године у 6 часова и 53 минута помоliу рахете 
Атлас-Агена Б, са познатог амернчког полигоиа Кејп Канав~рал. Тежина 
брода износи 201 кг. Брод се хретао брзином 16.000 хм/ћ и доспео у бли
зину Венере, прешавши пут од 288,000.000 хм. Било је предвиђено да се 
брод приближи Венери на 16.000 км, но одмах у почетху се констатовало, 
услед извесних техннчких грешаха, да lie ово растојање бити нешто вelie, 
што се н остварило. Корекција путање брода Маринер 11 вршева је помоу 
малог ракетног мотора тежине свега 22,6 кг; он је осмог дана по ланси
рању на даљини 2,880.000 хм од Земље ахтивиран ва хомаиду са Земље. 

Очех<ује се да lie амернчкн научвици бити у стању да следећих не
деља дају извесне податке о ситуацији која влада на Веиерн, обзиром на 
податке које је прикупио васнонски брод МАРИНЕР П. 

J111z . Д. Ј(, 

С л н н а 11 а 11 р в о ј с т р а н и 1< о р и 11 а : 

Фоiuогрофски Cltuлtaк Моринсра Ј Ј йршшзује вacuo!tcкu брод који је уйу/iен 110 

Венеру; 110 сЛШЈU се виде сунчоне lieлuje и врло осе1Тtљиве аюТtсие у uciiiypeнoл йоло:нсају. 
Coгpaljen у лабораi'йорији за ,\tЛaЗIIY iiройулзију Калифортtског Texn. Инciuшllyiiia за 
Националну Уйраву за аеронау1:Uику и изучавтье васиоие, Маринер Ј Ј је један од два 
uc(iioвeй:tua восuш1ска брода која су овога лeiiia лаисираиа у близииу Beuepe. Mapuuep Ј 
лaltcttpшt је 22 јула у йравцу Benepe, али је ymш.11Тteu иеколико AtunytТta iiocлe йолеiiiања, 
ј ер је скреиуо са одређеног нурса. 

POVECAVA LI SE TEMPERATURA SUNCA? 

Sиnce је iZ\IOf i neophodan иslov zivota. Zato za ziva Ьiса na Zemlji 
nije neinteresantno znati kakvi se procesi odigravajи u unиtrasnjosti Sиnca 
i kako се se onq razvijati и bиdиcnosti. Naravno, ako nas interesиje sиd
Ьina Sиnca, treba racиnati geoloskim ili bolje, astronomskim jedinicama 
vremeџa. Proces stvar.anja Sunceve energije odvija se bezbroj vekova ne
:,metano, mirno i ne treba se bojati da se u sadasnjosti moze dogoditi 
neka kosmicka katastrofa. Ali ako posmatramo vremenske razmake od ne
koliko stotina miliona godina, onda smo u mogиcnosti da и grиЬim cr
tama opisemo glavne dogadaje Sиnceve proslosti i bиduceg razvoja. Bar 
to је nedavno pokиsao profcsor Ernest Ј. Opik, ро poreklи Estonac, 
dobro poznati saradnik irske opservatorije Armagh. Dacemo srz njegove 
teorije. 
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N ekoliko reCi о unutrasnjoj struktu1·i Sunca . - Polazпa tacka is tra
zivaпj~ иnиtrasnje Strиktиre Z\rezda је ]ogicna pretpostavka , da је gustina 
materl)e nebeskog tela, иsled povecaпog pt·itiska sve veca i \reca росе\' 
od povrsiпe ka centrи. Gustina gasova и duЬini Z\rezda , medutiш , zavisi 
ne sап~~ od pritiska nego i od teшpeгature . Tako dakle, st\rarna gu tina 
se dobt)a kao rezиltanta dveju suprotnih koшponenata . 

Zaшislimo da smo izabгali jednи tacku и иnutrasпj osti Sunca , пe
posredno ispod povrsine, Сiји teшperaturu i gustinи vec poznajemo . 
Pretpostavimo da је и ovoj tacci neka data temperatигa, nes to veca od 
povrsinske teшperature . Gиstina gasova, pri datoj temperaturi , шоzе se 
lako izracunati uzimajиCi u obzir tezinu i pгitisak slojeva iznad izabrane 
tacke . Sada Ьiгашо jcdпu 110vи tackи i ponovo izraёиnamo gustinu gasa 
i tako prodиzujemo ovaj postupak dok ne stignemo do centra. Na k~-aju 
t-acuna imamo d\re mogucnosti koпtrole. Konиcan zЬir masa svih sloje\ra , 
koji . su uzeti и obzir, nюra da bude jedпak иkupnoj masi Sиnca·, а sгеdпја 
gиst~n~ treba da bude ~ko vrednosti 1,4 gm fcm3

, sto odgo\rara srednjoj 
gusttш Sunca. Teoretskt posmatrano ovo је osnova naciпa t-acuпanja. 
Stvarna istrazivaпja dala su sledece resultate : 

1 

Rastojanje Tempel'a- Gustina, PI-itisak, od centra, Pri medba 
km tura, 106 к• gm fcm 3 109 atm 

- -
1 

695 000 0,006 

1 

0,000 0,0000 Povrsina 
600 000 0,9 0,007 0,0048 
500 000 2,2 

1 

0,09 0,018 
400 000 3,8 0,30 0,231 
300 QOO 5,8 3,00 2,0 
200000 10,0 17,00 14,0 
100000 16,2 50,00 64,0 
42000 19,4 64,00 100,0 Granica zamisljenog jezgra 

о 20,7 71 ,60 120,0 Centar 

Uporedenja radi vredno је spomenиti da је и centrи Zemlje tem
pera~u.ra vc::rovatno шаnја od 12.000 ко, gиstina је manja od 17,3gmfcm3 , 

а prшsak Је oko 3,64 х 106 atm. 
Osnova za izracипavanje toplotne proizvodnje Sиnca је pretpostavka 

da se stvaгanje energije odvija oko Sиncevog sredista, и иnиtrasnjosti 
jezgra. Precnik jezgra, prema Opikи, iznosi sada oko 84.000 km, sto iz
gleda гelativпo malo и odnosи na precnik Sиnca (1 ,390.000 km), ali је 
vece od precпika svill plaпeta - osim Jиpitera i Saturna. Ма kakvи 
~fеrпи povr.siпl! zaшislili oko centra Sиnca, van jezgra, toplotno strиjanje 
IZ иnиtгasП)ostl ka spolja и svim tackama te sfere је isto. Razmerи to
plotnog stгиjanja odt·edиje moc provodljivosti pojedinih gasnih slojeva, 
sto pak zavisi od gиstine i teшperatиre gasa . Energija se stvara putem 
nиkle.-; rпih procesa и jezgrи. 

. Teorija "p~lzaczj'e" Stmca. - · Posle OYOga da Yidimo sta је pretpo
stavю profesor Opik. On је, и prvom гedu , dao misao и sиzаv-апји, od
пosno siгепји Sиnca . 
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Ako se, u nekom vremeпskom intervalu, energija u intenzivnijeш 
1:еmри zraci и vasionu, nego sto se stvara и jezgгu , tada se Sиnce sи
zava . Usled sиiavanja pojedine mase gasova priЫize se centrи Sиnca i 
time se smanjиje njihova potencijalna energija . Smanjenje potencijalne 
energije, и krajnjoj liniji dovodi do povecanja unutrasnje teшperature 
Sиnca. Ovako se St\rara energetska гavnoteza . Ali ako Ьi se dogodila su
protna pojava, tj. da је guЬitak eneгgije na povrsini znatno manji пеgо 
иnиtrasnja proizvodnja energije, tada Sunce mora da se siri . Siгenje se 
prodиzuje S\7e dotle dok se ne izjednaCi unиtrasnje stvaranje energije i 
zracenje . 

lo 

.. 

.. 
... . .. ". ... 

Sl. 1. Promena temperature, gustine i pritiska и unutl·asnjosti Sunca. 

Sиn~eva ene.rgija s~ stvara pri pretvaranjи vodo.nika и helijиm. Ali 
t~eba ~zetl и obz!~ 1 pr.Isиstvo drиgih elemenata, kao sto sи ·: иgalj, azot, 
kts~oшk, neon, stlikon 1 gvo:Zde . Ovim elementima Opik daje zajednicki 
naztv "metali" i predvida sledeCi proces: · 

. U иnyиtrasnjosti Yeoma toplog jezgra nиklearno "sagorevanje" vodo-
nika pomesa gasove, slicno vodi и kazanи. Vodonik и ovom kazanи" 

у d " ne mesa se sa. УО oni~?m van jezgra, koji је "inaktivan", tj. koji ne moze 
?а se .pretvor1 и heli)иm. Vremenom, medиtim, iz tzv. kosuljice oko 
Jezgr~ Jedan deo helijиma prelazi и jezgro. Usled ove spore "infiltracije", 
?k~. Jezgr~ se povecava kolicina "metala", jer vodonik pri prelazи iz ko
sиlJice и. )ezgro ne nosi sa sobom "metale". Pre ili posle "metali" stvore 
tako velikи preprekи zracenjи iz jezgra ka spoljnim delovima, da је и 
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blizini jezgra samo strиjanjem moguce top1otno prodiranje. Strujanja , me
dиtim , иbacuju nove koliCine vodonika и jezgro . Vise vodonika znaci vise 
"goriva"' zato se jezgro siri i proizvodi vise top1ote nego sto se moze 
preneti ka povrsinskim s1ojevima Sиnca . Os1ed toga Sиnce se siri jer је 
guЬitak energije na povrsini manji od иnиtrasnje proizvodnje energije . 
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\ \ 
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Sl. 2. Unutrainja struktura Sиnca i pojedini delovi atmosfere (veoma karikiтane тazmere). 

Usled sirenja, medutim, pojedini slojevi gasova udalje se od Suncevog 
sredista i njihova potencijalna energija se povecava na stetu unиtrasnje 
toplotne energije. Polako, dakie, smanjuje se temperatиra i proizvodnja 
energije jezgra. Sиzavanjem jezgra istovremeno se povecava sjaj Sunca i 
u toku nekoliko stotina miliona godina sve је normalno. Ako se proiz
vodnja energije u jezgru sm1 n ји је za 1 О% to dovodi do povecanja sve
tlosnog i toplotnog zracenja Sunca za Ьlizu 10% - i obratno. 

Buducnost Sunca . - Da Ьi dosao do tacnih, cifarskih vrednosti, 
Opik је pokusao izracunati ko1icinu "metala". u Suncu. Jer је teorija samo 
u tom slиcaju tacna ako је koliCina elemenata, osim vodonika i helijuma, 
u jezgru manja od 3% zapremine jezgra. Minimalna vrednost је 0,1 %. 
Ova procena је data na osnovu kolicine elemenata u medиzvezdanom gasu. 

PolazeCi od maksiшalne vrednosti 3% , Opik је dosao do saznanja 
da је potrebno najmanje 6 miliona godina da se izvrsi pomenиto mesanje 

ВАСИОНА Х. 1962. 4 105 

gasova и unuн-asнj osti jezgra i ро1а miliona godina се tгajati dok Sunce 
dostigne svoju maksima1nu ve1icinu . 

Ranije је cesto spomenuto шis1jenje da zvezde и tokи njihovog zi
Yota S\'e vise i vise trose materijи i po1ako se h1ade. Medиtim, moderne 
pгetpostavke о fi zici zvezda govore nesto drиgo . Prema sadasnjem vero
vanju intenzitet zra<::enja zvezde ne zavisi samo od toplotнe prodиkcije 
jezgra, nego i od ce1okupne mase, zapremine, иnиtrasnje strиkture i drи
gih osobiнa zvezde. Prema Opik-ovoj teoriji odiucиjиCi faktor је re1ativna 
ve1iCina jezgra . Cim jezgro potrosi svoje gorivo i suzi se, zracenje zvezda 
fakticki postaje intenzivnije . Zbog toga se nase Sunce 11е ћladi, nego, sta 
vise, vremenom postaje toplzj"e. Mereno и jedinicama od 1 ОО mi1iona go
dina , to се dovesti do toga da Zemljina klima postaje top1ija . 
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S /. З. Veza izmedи toplotne pтoizvodnje Sиncevog jezgra i koliCine vodonika, kao i Zem
ljine srednje temperatиre - ртета дpiku. а) sтednja temperatиra Zemlje, Ь) koliCina vo

donika и jezgrи Sиnca (sada!njost = 100%), с) proizvodnja toplote Sunlevog jezgтa 
(sada!njost = 100%), и fиnka'ji vremena. 

Opik-ovi racuni su pokazali da priЬlizno jedna cetvrtina celokupne 
kolicine vodonika Sunca nalazi se u jezgru, gde је temperatura dovoljno 
visoka da se ostvari nuklearno "sagorevanje". Posto se izmedu jezgra i 
t{osuljice obavlja vrlo · malo mdanje materije, jezgro се polako potrositi 
zalihu vodonika. U toku jedne milijarde godina potrosi se vise vodonika 
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nego sto jznosj trj hiljade puta U\lecana celokupna masa Zemlje. Smanje
njem vodonika smanjuje se ј zapremina jezgra . Moze se verovatj da је u 
vreme stvaranja Sunca poluprecnik jezgra jznosjo 1 О % poluprecnika 
Sunca. Zbog pretvaranja vodonika u helijum poluprecnik jezgra suzio е 
na 6 % sadasnjeg polupreenika . 

Vec smo spomenuli da се se vremenom ''erovatпo povecavati teш
peratura i jntenzjtet zracenja Sunca. zbog toga се se srednja temperatшa 
Zemlje povecati svakЉ 100 rniliona godina za 1 ос ј posle 1 000 miliona go
djna dostiCi се vredпost od + 31 ос (sadasnja srednja temperatura iznosi 
svega + l4°C). Covek, kao ј zj\rotinjski ј Ьiljnj svet ,,jse vrste, nece moCi 
da izdrzj srednju temperaturu od + 31 °С. Sada znamo samo neke mikro
organizme koji Ьј verovatno mogli da zive i pri ovoj velikoj temperaturj . 
Posle 82 miliona godina - ako је Opikova teorija tаспа - Sunce се za 
trj puta, u odnosu na sada · n;u, povecati voju toplotnu proizvodпju ј 
tada се srednja temperatшa Zemlje Ьitj veca od temperature kjpece vode. 
Ovo се znaCiti kraj zj\;ota na Zemlji. Ali ako se setjmo da se covek izdigao 
iz ~ivotinjskog sveta пе vise od рге milioп godina, i za to vreme ргеsао 
ogroman put Ьioloskog ј drus,renog гazvjtka, onda Opikovo naucno proro
canstvo ne jzgleda pesimjstjcko, jer pred cove(aпstvom stoji 1 000 puta ve6i 
vгemenski interval nego sto је dosad doziveo. S druge strane verovatno је 
da се nasi dalekj potomcj jmati takvo tehnicko znanje i sredstva da се mocj 
bez vecih teskoca da se presele na Mars ili eventualno na Pruton, gde po
vecano toplotno i svetlosno zracenje Sunca ne moze da dovede do kata
strofe. Povecanje temperature na Zemlji trajace nekoliko mjliona godina, 
ра prema tome nece se dogoditi odjednom, iz jcdnog dana u drugi, ра се 
zbog toga Ьiti dovoljno vremena za izradu zastitnih mera. 

Karakterjstjcne podatke razvoja Sunca dacemo u sledecoj tablici: 

Sadrzina vodo- Proizvodnja toplote Srednja temp. Miliona godina nika и jezgru, % Sunca, ako је da- Zemlje, со nasnja = 100 

-
1 

ProSlost 
4 500 33 85 -
з 000 28 92 + 5 
1 510 20 100 + 14 

500 10 109 + 22 

Sadasnjost ЈО 100 + Ј4 

Buducnost 
660 5 115 + 26 
920 2,5 120 + 30 

1040 1,25 126 + 34 
Ј 092 0,62 Ј4Ј + 43 
1 114 0,31 167 + 59 
Ј 118 0,16 211 + 80 
1122 0,08 325 + 125 

Zasluzuje pa:lnju Opikov pokusaj da periodicne promene u zracenju 
Sunca, usled stvaranja "metalnih barijera", poveze sa pitanjem ledenih doba 

ВАСИОНА Х. 1962. 4 107 

na Zemlji. Prema njegovom misljenju ledena doba na Zemlji nastala su onda 
kad је toplotno zracenje Sunca postalo osetno njze od prosecnog. Ostatke 
zaledenja, koji govore о ledenim doЬima, imamo od pre milijardu godina, 
kao i od pre 750, 480 i 240 miliona godina, zanemarujuci onaj ciklus za
ledenja koji је росео pre 600 000 godina i koji jos i danas traje, ma da smo 
mi u "ledenoj pauzi" koja razdvaja dva bladna perioda. Prema nekim ra
cunima, u Evropi i Severnoj Americi ponovo се nastupiti zaledenje posle 
priЬlizno 90 000 godina . 

Ali Opik је i sam primetio u svom radu da njego\'U teoriju treba na
knadno dopuniti u vezi sa pitanjem ledenih doba. Naime, nije moguce obja
snjtj ledene pauze za vreme pojedinih ciklusa zaledenja. Ма da је moguce 
da su oni posledica manjih poremecaja u projzvodnji energjje u Suncevom 
jezgru i njegovoj okolinj, ali ovo tvrdenje jzgleda malo nametnuto. S druge 
strane pak izgleda da nema naroCite potrebe da se ledena doba objasne 
jskljuCivo heliofizickim putem, jer Bacsdk-Milankovic-eva teorija ledenih 
doba, koja uzjma u obzjr promene putanjskih elemenata Zemlje, daje zado
voljavajuce objasnjenje. 

(Bre,rod Т. ЕЈ .) Р. Н edervdry 
(Madarska) 

DOES ТНЕ TEMPERATURE OF ТНЕ SUN JNCREASE? 

(S и m m а r у) 

In this short paper the author acquaints the very interesting tl1eory of Prof, 
Е. Ј. Opik. 

The first part of the artic1e deals with the internal structure of the Sun. Table 
I .: distance from the Sun's centar in km, - temperarure in 106 Kelvin-degrees, -
density - pressure in 109 atmospheres. 
. The second part deals with the pu1sation-theory of the Sun in accordance with 
bpik's theory. 

The third part contains some considerations about the future of the Sun. 
According to the theory of Opik, the Sun's temperarure is increasing as consequence 
о!- the nuclear processes in the interior. ТаЬ1е 11.: Past, present and future, in millions 
of years, - the hydrogen-content of the Sun - the production of heat if the present 
one is 100% - the average temperature of the Earth in Celsius-degrees. 

Figures: 

Fig. Ј. The variation of temperature, densiry and pressure in tl1e Sun. 

Fig. 2. The internal structure of the Sun and of the Suп's atmosphere. 

Fig. 2. Relation among the production of heat in the Sun's .::ore, the hydrogen-content 
of the core and the mediocre temperature of the Earth, according to Opik's theory. 
а) The average temperature of the Earth; Ь) the hydrogen-contant of the core (if the 
present one is 100%); с) the heat-production of the Sun-s core (if the preseпt one is 

100%) in the function of time. 
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УТИЦАЈ МЕСЕЦА НА ФЕНОМЕНЕ НА ЗЕМЉИ 

Изгледа можда чудно да се овој врсти појава поклаља нена наЈ..> О 
~шта пажља, нада се тю<о добро зна да Месец, осим утицаја на Земљину 
хи росферу - појава плиме и осене - нема нинанвих других утица· а 
на п јаве на нашо ј планети. 
· Опште ј е увсрење да Месец не утиче на прО .\\ене времена на Земљн , 
нао што се то дуго мислило, а да се и не спомиљу разне щ:уге врсте 

деј ства iv~.eceцa на појаве на Земљи . 
Taso на пр . мишљеље да Месец утиче на појаву земљотреса на 

Земљи , поделило је научнине у два табора . Док су ј едни потпо .\\агал11 
све нови.м и нов:v..м аргументима ПОF•\енуту претпостаВI<У, други су то 

сматрали за иеозбиљно и ненаучно тврђење . Широм Европе, И3:1\е\ју два 
рата, све више је расло убеђење, у меродэ.nним I<руговима , да су плима 11 

осека једина појава r<o ja заиста има везе са Месечевом привлачном сило~\ . 
Када су у питању геофизичне по јаве, обично се . наводе два ауто 

ритета, ноји су били: одлучно против утицаја Месеца на зе'VIљотрес~ 
и друге •) јаве . То су гроф Мош:еси од Бзлора , чувени францусни сеиз 
молог н ј еврејсни научю~I< Винтор Конрад, професор универ :штета у 
Бечу. Конрадов одлучни став ј е лродро и у чувено енциююпедис~-;о 

дело Бе1-ш Гутенберга , "Уџбенин Геофи.зике", где ј е Конра" био један 
од осморице са рад нина. 

Занимљива су схватања поједИ!-IИХ астронома , о утицају Мессцз 
на појаве на Земљи. Роберт Хензелинг, профес<.•р универзнтета у lllт) т
гаuту, пис2о ј е пре нешто више од ЗО година : " .. . Месец уоrшле rre утиче 
на r:;рс:)!енске прr.:лню:: . Аsш, пре.,ш мишљењу Архенијуса, ЕI<хол;,;а, Ј< а 
и других, изгледа да смењивање Месечевих мена има неног ут:rща ј а на 
атмосферсю'! елеЈ<трнцитет, учестаност громова и на поларну светлост . 

Али утицај је nрилично слаб и до сада није утврђена права природа 

ових по јава ... " 
Др. Август Зиберг, познати сеизмолог са Јенског универзитета, 

у свом обимном спису о земљотреси~ш: "Е-.-d.ЬеЬеrй~Ш1 <.~е ", из 1923 . го 
дине, разврстава присташще утицаја Месеца на земљотресе, на једну 
страну, а протиш-rю<е на другу. Али, одмах затим, Зи.берг наводи Мон
теси де Балора и ri:одвлачи да С'ј он и још нени други: сеизмолози, одба
цили свани утицај Месеца и то потнрепили сошщиим доказима. 

Канав ј е утицај Месеца на зе,,1љотресе? Месец утР..че својом nрп
влачнсм силом на чесrvну, 1д.ли учестаност земљотреса . Ово није празна 
теорија, већ је дОЈ<ументована радовима више научника. Прво ј е енглесыr 
научниr"' Чарлс Нот, на основу I<аталога Џона Милна, I<о ј и садржн 
попис прено 7000 велиних јапансних земљотреса, за перv.од 1885. до 
1892. године , извео рачуне и добио потребне податне , методом хармо 
ниске анализе , ноја је врло норисна при изучавањима плиме и ocer<e и у 
другим областима. Нот је }ЈЗвео занимљиве закључr<е .. Ево нених: . 

Учестаност јапансних земљотреса нодлеже периоди, I<Oja ј е јед
нана Ј\tlесечевом дану; 

Постоји: 15. дневна пери:ода у вези са ноњующнјама и опозициј а.\\З 
Месеца и Сунца; 
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Да у доба перигеума обично има највише земљотреса . 
Осим Нота, овим проблемом, само на другом нрају Земље, поза

бавио се и Др. Франц flинке. Он је изучавао земљотресе на острву 
Самоа и то оне блиске: и уд~љене. Док Нотови радови датирају из година 
1896. и 1897. Линке Је своЈе радове извео 1908. године. Према Линкеу , 
Месечева периода игра важну улогу, особито у случају блиСI<ИХ земљо
треса . Интересантан је случај, да је приликом недавног земљотреса 
у Манарској и околини, Месец био управо у перигеуму, што се слаже 
са поставком Чар л са Нота. 

Ипак, ~елики број стручљака се уздржава од придаваља било 
Ј<аквог значаЈа вези између Месеца и сеизмичних појава на Земљи . 

О в~ схватаље у последље време се у извесно ј мери меља. Месе
с.Iевом деЈству се поклаља све већа пажља, изван домена плиме и ocei<e. 

Укорељено је вероваље, да Месец нема нинакво дејс1во на вре
менсне прилике и да према томе, он нема нинакве улоге при прогнози

раљу времена. Један астроном се тим поводом овако изразио: "Атмо
сферске плиме, изазване Месе:евим дејством су занемарљиве. Дакле , 
потпу!ю су бестемељни покуша ЈИ разних "пророка", који хоће да пред
С!<аЗУЈУ време према положају Месеца на небу! " 

. Истина је . да _ је плима изазвана у атмосфери утицајем Месеца, у 
наЈбољем случаЈу Једнана висини плиме на океанској пучини, а то је 
свега 50. сантиметара. Оваква промена у ваздушном океану, који обавија 
Земљу Је потпуно занемарљива и нема утицаја на временске промене . 
Овим проблемом б~вили су се још Лаплас, а танође и Араго. Иако је 
Лаплас ~ОI<азао да Је нолебаље атмосферског притисна, узрочено плим
сним деЈством Месеца на Земљину атмосферу свега 0,6 мм живиног 
стуба, а ветар про~зрон?ван том пли11юм има брзину од само 7,5 см /сен , 
те према томе, да Је деЈство те плиме безначајно - остало је убеђеље 

раширено нарочито нод лаина, да ипю<, Месец има утицаја на временсi<е 
прилш<е. 

· Од пре неi<их десетак го~ина, јављају се радови већег броја науч
юша, у _I<ОЈИМа се проблеми деЈства Месеца · на разне феномене на Земљи 
третираЈу са све више интереса и са претпостаВI<ом, да можда није све 

речено о Месечевим утицајима . 
Поред :итавог низа научни.на ноји су се бавили овим проблемом , 

или се љиме. ЈОШ баве, треба поменути: Луиса Родеса, бившеr директора 
опсерваториЈе Ебро, у Шпани:ји. 

Ро~ес је покушао, да најпре, у стилу де Балора и Конрада, одрекне 
свако деЈ~тво Месецу, осим плимског у односу на мора и ОI<еане . Али, 
проучаваЈући све ~акторе и бо~ат опсервати:вни: материјал, ноји је при
I<упљен на љеговоЈ опсерваториЈИ, дошао је до интересантних закључака . 

Месечева денлинација, Месечева удаљеност, комбиновано дејство 
ова два фактора, нао и: Месечеве мене; све то утиче на падавине! 

Осим изрази:тог д_ејства Месечевог на падави:не (ки:шу), дејство 
од не ма~е важности: Је на атмосферсна струјаља, тј . ветар. Јасно је 
уочена ПОЈава _минимума брзине_ ветра, у доба нада је Месец пун! 

Ове своЈе радове Родес Је врло пажљи:во извео и: и:знео је само 
строго утврђене чиљенице, из обилног статистичног материјала који 
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му је стајао на расположењу. Овај Родесов рад је из године 1937. и 
представља први озбиљан Ј<орак на узнмању у расматрање одбачених 
идеја, о Месечевом утЈЩају на Земљу и феномене на њој. 

Старо Н ото во тврђење, да посто ји 15. дневна периода, но ја је у 
вези са трусовима или земљотресима, поново је потврђено 1942. године. 
Тада су три јапан сна научника: Цубој, Мијамура и Кувабара, потврдили 
да посто ји поменута периода . 

Осим чисто гравитационог дејства на Земљу, Месец испољава и 
дејство, ноје је у тесној вези са појавама електрицитета. Ово дејство 
Месеца се нарочито опажа у вишим слојевима Земљине атмосфере. 

Према данашњим схватаљима неких научника, Месец има изразито 
дејство на појаве: плиме, осеке, сеизмичке појаве, горље слојеве Зем
љине атмосфере, а сасвим озбиљно се помишља и на научну интерпре
тацију неких феномена, који стоје у вези са органским светом на нашој 
планети . 

Што се пtче испитиваља Родесових статистичких закључака, 
дошло се на становиште, да треба подврhи темељнијем испитиваљу 
статистичке податке о временсним појавама, у зависности од Месечевих 
фаза и других сродних чинилаца . Како је то велик посао, на њему се још 
увек ради . 

Може се једино сасвим поуздано тврдити да појаве сомнабулизма 
нису ни у каквој вези са Месецом. Јер, као што је то духовито приметио, 
недавно преминули енглески астроном, Перси Вилнинс: "Сомнабулисте 
се шетају у сну и нада нема месечине, само онда их не видимо, јер нема 
шта да их осветли!" 

Драгослав Ексипгер 

ПОЛЕТАЊЕ СА МЕСЕЦА 

Пројекат лета васионског брода са посадом на Месец, може се поделити на 
четири главне техничке етапе: 

1) Полазак са Земље -са "рандеву-ом" на путаљи оно Земље или директан 
лет на Месечеву површину 

2) Приближаваље Месецу - укључујући лет по путаљи, избор стране за 
слетање и само слетаље 

З) Полазан са Месеца - унључујући почетно маневрисаље на путаљи око 
Месеца и одвајаље са Месечеве путаље 

4) Приближаваље Земљи - са почетни~i летом по путаљи око Земље, при
ближаваљем, улазом у атмосферсни омотач и коначно спуштаљем на Земљину по
вршину. 

Свака од ових етапа претставља комплексан проблем који захтева увођеље 
много нових, помоћних техничних срестава и техничне довитљивости . Полетаље са 
Месечеве површине није никако најмаљи проблем од ових у погледу његове техничке 
сложености. 

Дискусије о пројекту лета на Месец са посадом управљене су обично, што 
је и природно, на тешноће бустероваља васионског брода, "рандеву", норекцију 
средљег дела путаље и слетаље на Месец . Ови проблеми са величином и ценом лан
сирних постројеља привидно бацају у сеину проблем полетања са Месеца. 

Због величине постројеља за лансирање и ракете за полетање са Земље, ве
лике суме новца и многа техничка срества морају се утрошити да би се човек с п у
с т и о на Месец. Но видећемо да исто такав напор мора да се учини да би се човек 
в р а т и о са Месечеве површине. 

ВАСИОНА Х. 1962. 4 ] ] 1 

Расмотримо унраnю садашљи nроцес лансираља малих ранета са Земље. 
uотребан је приличан број људи за оnслуживаље, чан и ано се ради о маљој ранети 
са стандардном оnремом и релативно нисним степеном I<ОЈimликованости нонцеnциј е 

ранете у целини. Број ових људи је рстно маљи од 12, а обично се нреће од 20 до 50. 
Они nримају ранету на недељу дана или више недеља пре лансираља н приnремај у 
)е nод одређеним условима у хангару или неној другој специјално одређеној nро
сториЈИ за ту сврху. Они изво.де сложене nробе nровераваља хпдрауличних, nнеу
матсних н елентричних система , нао и испитиваља мотора (ако су у питаљу ранетюr 
мотори са течним погонсюrм материјама) и свих по~юћних делова , а да и не помнњем 
телемстрисаље и осталу елснтронску опре,\\у. 

Не1юлино дана пре полетаља , посада за опслуживаљс усправља ранету вертн
натю на лансирну рампу н поново започиље детаљно провераваље rюмплетне рансте 

сада под условима ноји су ближи радним условима, под одговарајућим притисном. 
Овде ~юрају сви делови да раде снладно и исправно. Аrю је раr<ета пре ових проба 
дуже статичЈ<И испитивана, нарочито нада су употребљени раr<стюr мотори са те<шљ\\ 

погонсним материјама , онда се при овим испитиваљима не испитује мотор ; у случају 
релативно нове ранете врши се нратно статично испит1шање (паљеље) мотора пре лета. 

Очигледно, ранете са раr<етним моторнма ноји раде са чврстrrм погонсюrм ма
теријама, нс захтевају многа од ових провераваља, Ј<оја су везана за прилично замршен 
систем напајаља ранетних мотора са течним погонс1шм материјамз . Па ипак , чан н 
Ј<од ранетних мотора са чврстим погонским материјама , потребне су пробе од нено
ЛИЈ<О часова трајаља, пре ЈЈансирањз. 

У сЈЈучају да се и човеЈ< ставља у ракету , тада пробе у смислу исправности рада 
појединих елемената nостај у много Iюмплинованије и дуже, а број људи потребних 
за опслуживање и лансирање достиже ненолюю стотина. 

Значи, за лансираље су потребне припреме од ненолино недеља (за Аюторе са 
течним погонсним материјамз) односно бар ненолю<о дана (за моторе са чврстим 
погонсним материјама) , чан и нада се ради о једноставнијем задатi<у са релативно 
Аtалим норисним теретом . 

Природно је да се сада запитамо нанвш1 техничним чудом lie један или два 
човена успети да се отисну са Месечеве површпне, из те дивље непријатељски распо
ложене и непознате средине , нада за лансирање на Земљи тражимо потребну земаљсi<у 
опрему и стручне екипе тано бројног састава? 

У циљу објашњељз, посматрајмо "типично" полстаље са Месеца маљег брода 
са посадом од једног или два човена. Задатан овог лзнсирног брода биће да донесе 
човека или људе у Месечеву орбиту, где ће их прихватити вetu1 брод ноји I<ружи у 
орбити и који ће их у повратну вратити на Земљу . Ованва нонцепција дозвољава 
релативно малу тежину васионсног брода са Месеца, пошто он не повлачи за собом 
заштиту од загреваља. 

Одмах је јасно да постоје извесна ограничеља rюја су диреншо везана за I<он
струнцију ранете, за дужину боравнз човена на Месецу и за врсту посла .,ога човен 
(људи) треба да обави изван ранете. Нени од ових услова на ноје треба oбpaтr·ITII 
пажљу су следећи: 

- Околна средина на површини Месеца је прашњава, прилично разреi)ена , 
изложена сунчаним, носмичю1м и другим радијацијама, површпна Месеца је неравна, 
садржи прснотине и дубоне пукотине, дон температура услед зрачеља са Сунца, нојој 
су изложенп човек и васионски брод, достиже сноро 95°С. 

- Не постоје нинанва постројеља ни прибор нојима би се послужио човеi< 
ради себе или ради васионсног брода; они су упућени сами један на другога. 

- Инстру~tентација на васионском броду само поназује ситуацију у погледу 
вођеља и управљаља, погона и nомоћних система. 

Претпоставимо да васионски брод ·нема вођеље за путоваље натраг са Месеца 
као ни управљаље ни погонсни систем; не стоји на расположељу тежина за ове сврхе . 
Ми смо намерно узели екстремни случај тј . минималну тежину брода ноји полеће са 
Месеца. У ствари, биће обезбеђени различити системи за враЬање. Претпоставимо 
да ће ови елементи давати извесна упутства посади брода за време фазе враћаља
силажеља, ано се тада буду користили. 

Још није јасно да ли ће бити енономичннје послати на Месец мали брод са 
Ьдвојеним степеном за слетзље, или ће се користити Исти погонски систем и за слетање 
и за полетаље са Месеца. На први поглед изгледа повољније и сигурније ано се про-
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пулзиони систем I<Ористи за обе фазе; ованво решеље значи већу укупну тежину 
него у случају са два степена. 

А1~0 се користе ранетни мотори са чврстом ло1·онс1<ОМ материјом, потребна је 
вншестепена раl<ета или бар систем "грозд" раl<етнюt мотора са чврстим логонским 
·"атеријама од нојих се само један део пали у фази силажења. Испуцане чауре (тела 
мотора) остају на Месецу. 

Увођење астронаута у систем вођења, знатно ће допринети да се Iюмплиноваiш 
11 тешю 1 снстеми вођења потпуно уюшу или бар сведу на разумне мере. Коришhење 
неке врсте аутоnилота, референтиог система, одговарајућњ"Х рачунара, светлих не
беских тела , 1шструментације, телеметра и радара, учиниhе да човек учествује као 
важна и норисна веза, чиме ће се олакшати захтеви ноји се постављају на систем 
вођења. 

Васионскн брод са посадом нема сигурноских помоhних урсђаја који би се 
антивиралн nосле старта ранетних мотора. Он нема ни nадобран; не постоји начин 
благог сnуштања васионсног брода. Ствар је јасна - систем nогона мора да порадн 
nри nрвом стартовању и мора да ради nоуздано све до нраја свог задатна. Грешна 
,,юра бити иснључена. 

Даље, систем nогона мора да има висш< сnецифищш импулс, вИши, ано ј е 
люгуhе, него већина "сванидашњих" система, нао што су системи са хидразнном и 
азотном ниселином или хидразином и азот-тетрш<сидом . Потреба за висш<им сnецн
фичним имnулсом ј е јасна; тежина васионсног брода је најважнија и у nрвом плану. 
Исто тано транш се висон имnулс обзиром на специфичну тежину погонс1шх материја , 
јер ј е заnремина васионсног брода ограничена. Хиnерголсне погонс1<е материје су 
преnоручљиве са гледишта лююг nаљења у вю<ууму носмоса. Но тада, хиnерголсно 
паљење није сигурно, нарочито нада су регулатори протона и инјентори изложени 
енстремним темлературама и несванидашњим условима онолине. Постоји мала, али 
још увек могућа оnасност од непланираног паљења погонсних материја , ноје може 
бити изазвано цурењем услед извитоnереинх залтивача, од дугог стајања при овим 
ненормалним условима 01<0лине, или паi< од удара при слетању. Овај удар ће се си
гурно десити. Врло је мало вероватно да чаi< и мали васионски брод за Месец може 
да се сnусти на тле без удара и потреса. Ово намеће нове захтеве за грубљу, чвршћу 
нонструнцију погонс1юг система посебно , а и комnлетног брода у целини, нарочито 
резервоара, ai<o је уnотребљен пого~,сl<И систем са течним материјама. Слични захтеви 
се постављају на номоре мотора-ношуљице, al<O је узет погонс1<и систем са чврстим 
горивом. 

Констатовали смо раније да је пожељно имати nогонски систем мале тежине 
или систем висшюг односа маса. На нашу несреhу, јачина нонструнције и висон 
однос маса не иду заједно тј. јача нонструкција смањује однос маса, нарочито ано 
брод постаје маљи. Но овде услов чврстоће мора бити задовољеи. Удар брода о 
површину Месеца биhе пропраћен са много подигнуте прашине и наслага са површине 
Месеца I<оји ће нао шрапнели "бомбардовати" млазнин ранетног мотора. Овај дели
натаи елемент течних или чврстих ракетних мотора биhе на тај . начин улубљен или на 
нени начин оштеhен, чан и ако се рад мотора благовремено преюше. Ово ће се сигурно 
десити при полетању пошто брод полази са Месеца без уобичајеинх глатких бетонских 
платформи за полетање ноје се нормално хладе водом. Изгледа да ће бити потребни 
тежи млазници него обично и сnецијална заштита за делове мотора ноји су ближи 
млазницима. 

Такозване "паковане" погонсне групе система ракетних мотора са течним 
материјама , изгледа да имају извесне нарактеристике потребне за полетање са Месеца . 
Оне прантично немају понретних делова, могу да се стокирају за дужи временски 
период и имају прилично висок однос маса. На другој страни овај систем није могао 
да се ослободи извесинх "грехова" ноје са собом носи систем са течним поганом, 
јер се регулација nротона мора употребити. Ано се овај погонски систем буде нористио 
за време фазе спуштања и ако се буде морало гушити или пренидати и поново стар
товати, нонструнција ће бити знатно номплинованија него у случају мотора са једно
линим сагоревањем ноји нема сnецијалних захтева, сем подесног начина за прекид 
рада мотора. Ове нарантеристине можда не би биле тано nотребне за фазу полетања. 
Можда ће бити могуће "остранити" их за време полетаља, иш1 бар смањити љихово 
учешће пошто свани понретни или нови део умаљује поузданост система. 
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На ранетне моторе са чврстим nогонс1нt.~1 пуњењем не може се рачунати када 

је у питању гушење или nоновно стартовање. Међути~1, Ј<омплет ракетних мотора 
са чврстим nуњењем, може да се I<Ористи за фазу сnуштања-узлетања ако је група 
тзно решена да мотори nаљени у фази сnуштаља могу да дају nроменљиви nотисак . 
За маневар nри nолетању ранетни ,,ютори са чврстим пуњењем су сигурнији и nоузда
Ј-шји, него они са течним погонским материјама. Ра1<етю1 мотори са чврстим пуњењем 
значе nовеhање у смислу ј едноставности система-нема осетљивих елемената (резер
воари, цеви, регулатор!•! nротона) ноји се могу оштетити nри слетању. Човен или 
људи не морају да стављају систем под притисак , ме морају да врше многобројна 
проверавања заптивености система или исnравности рада регулатора протона . Чврсто 
погонсi<О пуњење ј е релативно отnорно на физич1<а наnрезаља , лупаља и ударе. 

Термични утицај на чврсто nогонс1<0 пуљење је озбиљнији нарочито ако вa
CIIOHCIOI брод мора да стоји ненолино сап1 на nовршини Месеца, nод упщаем Сунца. 
Овај проблем није несавладив , nошто величина преноса тоnлоте може да се знатно 
смаљи одговарајуhом заштитом nротив зрачеља са Сунца и на тај начин ненолино 
сати, ано ис и неношшо дана барутно пуљеље је осигурано од нежељсног самопа
љеља. Повећаље темnературе ј е, на известан начин , nовољније (nовеhаље тоталног 
имnулса) него осетан nад темnературе , што ј е танође могуhе , ано васiюнсни брод 
стоји у сенци Месеца . 

Сnецифични импулс ранетних мотора са чврстим nуњељем је , за сада , углавном 
исnод сnецифичног импулса ра1<етних мотора ноји нористе течне nогонсне материј е 
средље енергетсне вредности . Сванодневна побољшања у области специфичног 
имnулса ранетних мотора са чврстим пуњељем учиниhе да, у време nолетања са Ме
сеца, ови мотори имају висо1< специфични имnулс, врло низан темnературни ноефи
цнјент, велину јачину и густину - одличне нарантеристи1<е за случај nолетања са 
Месеца . 

Уnрављаље је танође nроблем ноји nрати ранетне моторе, наi<О са чврстим 
тано и са течним погонсним материјама. Уnрављање нод раl<етних мотора са течниhl 
погоном је обично nомоћу зглобно везане номоре 1<0ја се ва одговарајуhи начин по
мера тано да јој уздужна геометрисна оса заузима различите nоложаје. Управљаље 
вектором потиска нод ранетних мотора са чврстим пуљељем постюке се увођељем 
специјалних нрилаца у млаз мотора или помоhу других сличинх мехаинчних уређаја, 
или пан убризгавањем флуида у излаз ракетног мотора. Мала, топлотно-отnорна 
нрилца у млазу су врло једноставно решење и пожељно је нористити их и за моторе 
са течним и чврстим погонсним материјама, нарочито ано нови материјали буду У 
стању да издрже ерозију и топлотни флукс . 

Задатан астронаута је не само да спреми погонски систем за летаље са Месеца, 
веh он мора исто тако да подеси систем вођеља да би се љиме управљало при спуштаљу 
у току лета Месец-Земља. Расматрајући садашље стање технологије вођеља, неће 
бити сувише тешко снабдети астронаута јединм простим системом мале тежине, 
којим ће он релативно лако уnрављати. Оријентисаље се може вршити у односу на 
небесна тела, Сунце, Земљу, "фиксне" звезде или хоризонт. 

Човен, у систему вођеља, може да се нористи извесном формом радио-управ
љања са "рандеву-брода" који нружи по Земљиној путањи . Иющијални "Доплер" 
рада р· који се користио за регулисање приблюкавања у фази сnуштаља, може да се 
нористи и обратно у фази пељаља, узимајући за референцију површину Месеца,дајуhи 
у сваном тренутку вредност промене висине. Ове податке би "пречишћавао" и уба
цивао у систем за вођење сам астронаут. 

Прецизност регулације и вођења је потребна у односу на величину "пропи
њања" исто толино као и тачна регулација тоталног имnулса за ноначну брзину. Мали 
ракетни мотори или слични помоhин погонски уређаји биhе потребни за подешаваље 
ове брзине исто толико нао и коначна регулација при "рандевуу." 

Закључимо на крају да полетање са Месеца побуђује нашу пажљу и ствара 
потстрек за размишљаље у овим следећим областима: 

1) Морају се предузети нови нораци у припремаљу и лансирању ракета, ано 
се жели да један или два човека сигурно напусте Месец. Уз врло једноставну регу
.1Јацију протона "паковане" nогонске групе су један норак ближе ка том циљу . Ра
неrnи мотори са чврстим пуљељем су врло сигурни, но оин су бар за 1 /3 тежи него 
ранетни мотори са течним погонским материјама. 

2) Потребне су новине у нонструкцији; пожељни су елементи са тзв. лакоАl 
сендвич нонструкцијом и нонструкцијом у облику саћа. Уобичајене нонструкције 
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резервоара не користити. Експлозивно формоваље комплетних елемената, на пр. ре
зервоара, елиминисаће слојеве. 

З) Врло сложена шема провераваља - испитиваље на пад и контрола нон
струнције - биће потребна да би се уочила и унлонила слаба места у васионско.v. 
броду . Мора се претпоставити да ће васионски брод поднети јаЈ<а напрезаља усле м: 
удара о тле; но ова напрезаља не смеју да оштете или деформишу брод. 

4) Потребно је испробати неЈ<ОЛИI<О пута полетаље са Земље уз одговарајућ 
убрзање . Енсперимеити могу да се изведу са базе \'\lhite Sands уз "рандеву" (устварн 
само приблнжавање) са неким ~шазним авионом на велиној висини. 

5) I<омбиновани програм аутопилота и самог човека-пилота могао би да д~ 
подесан и лан систем вођења и управљаља. Но поузданост од 100% у погону и вођељу 
је немогуi'iе постнћи. Релативно висок фаЈ<тор ризина може се усвојити за овакв 
полета ље са Месеца. · 

6) Уз ранетне моторе са течним погонс1-.:нм материјама систем за слетаље 1' 
полетаље могао би бити исти , можда увећан ранстним '"оторима са чврстим nуљеље~( 
IIЛJI другим погонским средствима која су претходно сnуштена на место слетаља илн 

у близину места полетања. 

"Astronautics" , July 1962 Инж. Kнe:ilceвнli ДрагуйЈшt 

ЗВЕЗДЕ КОЈЕ МЕЊАЈУ СЈАЈ 

Свано откриkе НСЈ<ОГ новог , дотле неnознатог небесЈ<ОГ објента, nредставља З3 
астрономе извор нових сазнаља о небеским телима и васиони уопште. У nрошлост11. 
се нарочито често догађало а догађа се н данас да нова отнриkа наметну такве за Ј<ључ" 
Ј<анве дотле ни најсмелија машта није могла да замисли. У астрономији се редови 
догађа да неnосредно после открића неког новог обј е1па почну нагло да притичу бројн..
нове чиљенице, као да је тим открићем пробијен онлоп неног резервоара nуног не
познатих чињеница. Класифинација ових чиљеница готово редовно намеће веће иmt 
мање промене у нашим схватаљима о васиони и процесима ноји се у љој одигравају. 
У историји астрономије су постојала и та1ша оп<рића Ј<Оја су довела до nотпуно суп
ротних схватаља од оних која су дотле била на снази. У ову врсту открићз спада н 
откриће променљивих звезда . 

Већ од nрвих почетана астрономсне науЈ<е ненано се било у1юрснило мишљеље 
да се у васиони ништа не меља и да све стоји онзЈ<о нао што је стојало првог дан:t 
ствараља свемира и да ће остати тако зауве1с Отуда је разумљиво што људи који C!f 
примећивали поненад да понена звезда промени сјај - нису могли да поверују r 
истинитост онога што виде, или аЈ<О су и поверовали, онда су ту•појаву сматрали нат
природном, и приписивали је често било богу ноји је наводно тиме хтео да да ненн 
знан људима, било ђаволу ноји је због нечега реметио вечну непроменљивост васионе . 
Тако су, на пример, у Средљем вену арапски астрономи приметили да једна звездl'. 
друге nривидне величине из сазвежђа Персеја повремено нагло изгуби сјај и по
стане десет пута слабија него обично. Мислећи да су посреди нечиста посла и да ј е 
сигурно сам ђаво умешан у ову појаву, они су звезду назвали Ел-гул, то јест ђаво. 
Занимљиво је да је име ове звезде и до данас остало непромељено. То је у астроно
мији добро позната звезда Алгол, коју, разуме се, данас више нико не сматра ђавољом 
звездом, јер су узроци промене сјаја ове звезде сасвим тачно познати . 

Од оваквог гледаља на васиону није био ослобођен ни Тихо Брахе, познат1~ 
астроном XVI века, кога с правом сматрају за оснивача савремене астрономије. Када 
је он 1572. године приметио на небу једну сјајну звезду, коју дотле није запазио. 
сматрао је да се ту пред љеговим очима на небу формирала једна нова звезда, ноја 
дотле није постојала и зато је он, описујући ту појаву у једном спису, поред осталог 
изјавио да је то било "право чудо, можда највећс од свих у природи од постанна света". 
Ми, међутим, знамо да то уопште није била нека нова звезда, већ звезда чији је сјај 
нагло порастао, тано да је, дотле невидљива, сада постала не само видљива већ ff 

веома сјајна. 
У овакве чудне објекте спада и звезда у сазвежђу Кита, чије је промене сјај~ 

још 1596. године приметио Давид Фабрицијус, али из нама непознатих разлога тој 
појави није придао неки нарочити значај. Ова променљива је данас позната под имено~ 
Мира Ceti. 
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Међутим, и nоред ових заnажаља о nроменама сјаја звезда н АСЈ<олино друrих 
· ·ојс овде нисмо ни nоменули , људн дуго времена нису могли да схвате да је овде реч 
u звездама ноје мељају сјај. Тен је новембра 1639 . године холандски астроно," Холварда 
објавио да је необична звезда из сазвежђа Кит, nозната по променама свога сјаја, у 
ствари променљива звезда. Овакво тумачеље ове појаве значило је пре 300 година 
лраву револуцију у схватаљима, јер је, као што смо видели, дотле постојало чврсто 

·беђеље да је основно својство свих небеских тела, па и васионе у целини , љихова 
вечност н непромељивост. До ноје је мере ово схваттаље било унорељено у свести 
.ъуди најбоље показује чиљеница да су nромене сјаја звезде Мире Ceti биле познате 
астрономима већ читавих nедесет година , али и поред тога нm<оме од љих није пало 
}Ја nамет да овај небески објекат nрогласи nроменљивом звездом . 

Међутим, чиљенице ноје је Холварда навео нису могле бити једноставно жртво
ване дотадашљим схватаљима. Овога nута астрономи су били приморани да из основа 
.'lељају своја схватаља о васиони, пошто је сада било очигледно да и небеска тела под
_,ежу променама. Од овог занључна до схватаља да и за небеска тела важе заноm-1 
волуције био је потребан само један корак. 

Тај корак је учиљен у тону протеклих 300 година, захваљујући добрим делом 
н проучаваљу променљивих звезда, јер откриће ових звезда није само приморало 
астрономе да одбаце своја схватаља о вечној непроменљивости небесЈ<ИХ тела и васионе 
Ј•опште, већ им је исто тако пружило прилину да проучаваљем промена на овим звез
да~\а сазнају, у релативно кратком В!Јеменсном интервалу, наносе понаша звездана 
Ј\lатерија при различитим температурама, густинама, притисцима итд., што је било 
д изванредне важности прилююм рада на решаваљу питаља о саставу и еволуцији 

звезда. Због тога су астрономи у протеюшх 300 година уложили огромне напоре да 
што је могуће подробније проуче ове необичне звезде. 

Захваљујући труду велиног броја астронома, променљиве звезде су одавно 
престале да буду предмет чуђеља и сујеверних схватаља, и оно што је пре 300 година 
представљало неразумљиви изузетан сада представља моћно оружје у рунама науке у 
њеним настојаљима да открије занонитости које владају у природи . Резултат дуго
тодишљих напора астронома, који, уосталом, ни до данас нису престали, јесте око 
петнаест хиљада детаљно проучених променљивих звезда и низ интересантних 

сазнаља о условима који владају на звездама, као и о путевима љихове еволуције. 
Шта су то, у ствари, променљиве звезде? Уопште узев, променљивом звездом 

џба сматрати сваку звезду ноја меља сјај, или кано би се то стручно рекло, која 
на неки начин меља интензитет зрачеља. Међутим, данас овакав одговор на 
ово питаље не би ниунолино био довољан, јер се сасвим поуздано зна да не постоји 
ниједна звезда која на неки начин не мења сјај или чије се зрачеље не меља, бар на 
некој од таласних дужина које она зрачи. То значи да би према овој дефиницији 
-све звезде биле променљиве. Од овога се не би могло изузети ни Сунце, јер се интен
зитет радио-таласа, које ово зрачи мења у врло широком опсегу, мада му се интензитет 

.зрачеља у видљивој светлости практичио не меља. 
Али ствари не стоје тако. У науци је још увек прихваћена она дефиниција про

менљивих звезда која је настала у доба када су само светлосни, то јест видљиви зраци 
били доступачни астрономсним испитивањима и по којој у ову категорију звезда спа
дају само оне чији се оком видљиви сјај мења у току времена. 

Данас, међутим, ни ова дефиниција не одговара сасвим. Наиме, познато је 
да неке звезде мењају сјај услед тога што се на самој звезди одигравају извесне про
Ј~ене, те због тога долази до промене сјаја, док друrе мењају сјај зато што су оне ус
твари двојне звезде чија је раван лутаље тако оријентисана да оне, приликом обила
жеља око заједничког тежишта, повремено заклаљају једна другу, што доводи до 
смаљеља сјаја звезде. Ове последље звезде су познате под именом еклипсне промен
љиве (еклипса - помрачеље) 

Строго узев еклипсне променљиве не би требало сматрати променљивим звез
дама, већ у ову категорију треба убрајати само оне звезде код којих промена сјаја 
настаје услед стварних промена на звездама. Ове звезде, познате још и под именом 

."физичке променљиве звезде", биће предмет нашег даљег разматраља. 
Као што смо на почетку рекли, прва систематска проучавања променљивих 

·звезда почела су пре неких три стотине година. Све до почетка овог века астрономи 
су приликом проучавања променљивих звезда усредсређивалн своја испитиваља ~а 
.ЈТВрђивање законитости промена сјаја појединих звезда, јер је то у том тренутку био 
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једини начин да се нешто више сазна о овим чудннм објентима васионе . На в .11 
nослу им је била од велине нористи тзв. нрива nромене сјаја тј. дијаграм но ји је nри
називао нано се иод нене звезде мења сја ј у тону времена. 

Први резултат ов1-rх nроучаваља јесте сазнање да постоји ненолино међус он 
разлнчитих тиnова нривих промене сјаја. Ово опет уназуј е на то да се пр цес . 1ењања 
сјаја не одиграва на истн начин нод свих nромен ышн.х звезда, већ да nостоји оноnю< 
типова nроцеса I<ОЛЮ<О и типова нривих nромене сјаја. Што се naJ< ситних шщивидуал
них разли.на у облици.,\\а l<рнве nро,11ене сјаја тнче, оне nотнчу ОЈ.\ одређею1х ННДЈ Ј В II
дуалних нарантеристина звезда, но оне еу увеЈ< другоразредне ннмају ЈЈ ЗВееи г значаја 
само nри детаљним иепитн.вањима . 

t 

Крива йро,\/ еие сјаја pyucupajy lie звезде 

Мада су ованва проучаваља nружила низ веоЈ\IЗ заниЈ\IЉЈЈВИХ nодатана о звез 

дама, иnal< само nроучавањем I<риве nромене сјаја астрономи нису могли да nро
нинну у свим случајевима у суштину физичних nроцеса ноји су изазвали ова~<ве nро

мене сјаја. Тен у последњи.х шездесет година , нада су нонстр,Уисани велики телесноnи 

ноји су омогућили nроширење спентра ше анализе и нз слабије звезде, астронома су 
почели да добијају одређене податне и о процесима Ј<оји се одигравају на звездама , 
што је омогућило да се овом nроблему nриђе ближе. Засада nроблем физичн.их nро
цеса у nроменљивим звездама још увен није решен, али nостоји довољно разлога за 
веровање да ће се у релативно блиској буду lшости решити, бар за нене типовс nро
менљивих звезда. 

Од nетнаест хиљада nознатих nроменљивих звезда десет хиљада или 66 nосто 
сnадају у танозване nулзирајућс звезде, то јест у такве ноје се мање или више равно
мерно шире и снупљају нао нанав балон ноји се наизменично издувава и nразни. Делом 
због ових nулзација , а делом због одређених nроцеса ноји nовећавају интензитет зра
чења, ове звезде мењају сјај у ритму у I<Оме се шире и снуnљају. 

Ритам nулзирања ових звезда је различит. Код неких звезда се ова nромена 
одигра за свега неколико часова , код других за ненолюю дана, а нод неких, оnет, за 

ненолино десетина, па и стотину дана. Занимљиво је да је износ за ноји се nовећава 
nолуnречНИI< звезде утолиио већи унолиЈ<о је nериода nромена сјаја вева. Тано на 
nример нод звезда чија nериода nромене сјаја траје оно три дана, nолуnречнин се 
мења у npoce1<y за OI<O 400 хиљада километара, дон nромена nолуnречнина звезде ноја 
nулзира у ритму од 30 дана износи оно девет и по милиона нилометара. Ове nромене 
изгледају страховито велине, am1 ано их уnоредимо са величином nолупречника од
говарајуће звезде, видећемо да код свих њих nолуnречнш< у nросену nорасте за оно 
nет посто од своје нормалне вредности. 

Одавде није тешно занључити да је овано нешто могуће само ано су полуnреч
ници звезда са различитим nериодама nромене сјаја, различити. И доиста, на оснОВ)' 
других мерења је сигурно доказано да је звезда утолиио већа уi<алино је дужа nериода 
трајања nулазације. Полуnречник nроменљиве звезде Мира Ceti, ноју смо nоменули 
на nочетку чланна и чија је nериода nромене сјаја 332 дана, износи 175 милиона иило
метара. Наnоменимо, ради упоређења, да би се Земља нретала 25 милиона ииломе
тара исnод nовршине ове звезде нада би она заузела Сунчево место у нашем nланетном 
систему. 

Променљиве звезде овог тиnа nоседују још једну значајну особину која овде 
мора да буде nоменута. Исnитујући сјај нених nроменљивих звезда овог тиnа у Ма-
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гелановом Облану, сарад1нщи Харвзрдене оnсерваторије оп<рили су пре n десет 
година да су звезде овог тиnа утотшо сјаније унолюю им )С дужа пернода промене 
сјаја. Астрономима ј е nостало јасно да ова особина пулзирајућих променљи.ви..'< звезда 
може да буде од изванредне нористи за утврђиваље удаљења та1<.ве звезде или чаi< 
и звезданог система у номе се налази таква звезда. Да би се то nостигло, било ј nо
требно да се установи иолики стварни просечни сјај одговара звезди једне одр ђене 
nериоде. А нада је и тај посао био обављен астрономи су расnолагаm-1 метром nомоћу 
иојег су могли да мере удзљења и оних објената за ноја се веровало да ню<ад неће 
битн нзмсрена. 

t 

Крива йpoNel/e с;а;а llейравилие йролtешьиве 

Принцип на номе се врши одређиваље удаљења nојединих звезда овог типа врло 
је једноставан. Пошто ј е веза из 1eljy стварног сјаја и nериоде nозната, довољно је 
да се одреди тачна периода промене сјаја неЈ<е звезде што се може доста ла1<0 ура

дити , да би се од,\!ЗХ знало и нолини је њен стварни сјај . Затим, на основу овог nо
датна и из~1ереног nривидног сјаја те звезде, може се израчунати љено удаљење од 
нас пошто је занон оnадаља сјаја са уд:оьењем nознат из физине. Све до овог отнрића 
астронома су били у люгуhности да измере удаљеља само нама најближих звезда , 
доl< сада nостоји могућност да се измере удаљења не само најудаљенијих звезда из 
наше Галансије, већ и удаљења других галаl{(:"ија, ноје се налазе на више милиона 
светлосних година од нас. Колю<и је значај овог отирића за астрономију, може се 
1iајбоље видети из чиљенице да је наше знање о васионсi<ИМ удаљењима добриЈ\t 
делом засновано на овом заиону . 

t 

Крива йролtене сјаја нове звезде 

Међутим, сви досада nостигнути резултати у nроучавању ових nроменљивих 
звезда нису задовољили радозналост астронома. Остало је још да се одговори на 
главно питаље, а то је шта nроузроиује ованво nонашање звезда и ноји се тачно 
nроцеси одигравају nри ширељу и сажимању звезда. Тен нада буде дат одговор и на 
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ово питаље, моliи ћемо да сматрамо да је овај тип променљивих звезда нош1ко-толино 
проучен. 

У другу, бројно много мању групу лроменљивњх звезда сnадају звезде Ј<Оје 
бисмо могли да назовемо заједничким именОА\ "еруптивне променљиве". Промена 
сјаја код ових звезда не одиграва се у једнаки," временски,'\\ размацима, I<ao што је то 
случај код лулзирајућих променљивих. За ово звезде је нарактеристично то да им 
повремено, углавном у неједнаним и прилично великим разА!аЦИА!а времена, нагло 

порасте сјај. Пораст настаје уве•< сасвим неоченивано и одвија се веома брзо у односу 
на трајаље цеде појаве, тано да се по себи намеће утисан да се овде ради о некој експло
зији или ерупцији на звезди. Отуда име овом типу променљивих звезда. Када сјај 
звезде достигне своју највеhу вредност онда nочиље процес опадаља сјаја ноји увек 
траје осетно дуже од пораста сјаја . I<од неких звезда из ове групе опадаље сјаја не 
почиље одмах чим звезда достигне свој мансимум, веh она неко време задржи свој 
сјај, па тек онда почиље процес опадаља сјаја. 

t 

Крива йроШенс сјаја звезде Шийа UV Geti 

Међ)' најпознатије и засада најбоље познате звезде ове групе спадају танозване 
нове звезде. Оне се разликују од осталих променљивих из ове групе пре свега и по 
огромном порасту сјаја. !<ада код ових звезда наступи пораст сјаја, онда оне постану 
десет до сто хиљада пута сјајније него што су биле дотле. Пораст сјаја траје свега 
неколино дана и за то време слаба, дотле невидљива, звезда постане изненада вид
љива. Због тога је Тихо Брахе помислио, када је 1572. године видео пораст сјаја 
једне нове звезде, да се пред љеговим очима створила стварно нова звезда. Данас 
међутим знамо да овде није у питаљу формираље нових звезда, већ један тип промен
љивих звезда, али је и поред тога израз "нова звезда" остао у употреби. 

Овакве ерупције су доста ретке. Израчунато је да звезда на којој постоје услови 
за овакву врсту промене сјаја доживљава ове ерупције отприлике једанпут у три 
хиљаде година . Засада нам још увек нису познати прави узроци који доводе до 
оваквих ерупција, али изгледа да су овде у питаљу такве звезде које нису у стаљу да 
израче у простор сву енергију која се ствара у љиховој унутрашљости, већ се она 
лагано скупља и затим повремено у облику жестоких ерупција ослобађа из унутраш
љости звезде. 

Да бисмо створиЈЈи бар приближну слику о жестини ерупције која се одиграва 
код нових звезда приликом поменутих пораста сјаја, навешћемо да приликом сваке 
ерупције оваква звезда изгуби у року од неколико дана толико енергије колико 
Сунце може да израчи са целе своје површине у интервалу од милион година. Поред 
тога један део површинских слојева звезде бива одбачен у простор брзином од око 
хиљаду километара у секунди. Приликом сваке ерупције ове звезде изгубе око сто 
милијарди тона материјала. Мада ова цифра изгледа велика, ипак за саму звезду 
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1'0 није тако страшно , јер одбачени материјал nредстваља само сто хиљадити део од 
укупне масе звезде. 

У ову групу сnадају и звезде на којима се одигравају процеси веома слични 
процесима на новим звездаh!а, cah\O у много већим размерама . Ове су звезде у астро
номији познате под именом "сулернове звезде" . Прилиi<ом пораста сјаја ове звезде 
постану око сто милиона пута сјајније него што су дотле биле . У тренутку максимума 
сјаја оне саме зраче исто онолино енергије колино и све звезде из галансије. Том 
лрилином оне ослобађају енергију ноју Сунце једва може да ослободи за сто милијарди 
година. Ерупција на овим звездама је толино жестока да се од ље звезда готово лот
пуно распадне и развеје у међузвездани простор. 

У ову групу, најзад, спадају и звезде ноје су мање познате ширем J<pyry југо
словенсних аматера. То су тзв. U Gemiпorum, Т Tauri и UV Ceti звезде. Све звезде 
побројаних типова су еруптивие. За разлину од нових и супернових звезда ерупције на 
овим звездама су далеко маљих размера . Оне се међусобно разлиЈ<ују по извесним 
нарантеристиi<ама и представљају врло занимљиве објекте за проучаваље. 

Најзад постоји и још један тиn променљивих звезда које су у астроиомији 
познате под именом неправилне променљиве . Ове звезде су најмање проучене и за
сада се не би могло ништа одређеније рећи о процесима који се одигравају у љима. 
Али постоје извесни знаци на основу којих можемо да тврдимо да ће проучавање 
и ових звезда као и звезда из претходних група озбиљно допринети прошириваљу 
нашег знаља како о материји уопште и љеним законитостима , тако и о небеским 
телима и васиони у целини. 

В. Оскањан 

ISPIТIVANJA GORNJIH SLOJEVA ATMOSFERE POMOCU 
RAKETA ·u JAPANU 

Istrazivanja na polju raketne tehnike poeela su u }apanu 1955. godine sa ciljem 
da se konstruise sondazna raketa za ispitivanja gornjih slojeva atmosfere u okviru Me
dunarodne geofizicke godine. Prva uspesna merenja su izvrsena vec novembra 1958. 
godine. Program finansira vlada }арапа. Institut za industriske nauke univerziteta u 
Tokiju, u saradnji sa nizom industriskih kompanija, rade na lansiranju, pracenju, tele
metriji i prihvatanju raketa prilikom spustanja na zemlju. Raketnim centrom upravlja 
univerzitet u Tokiju. Fizicari sa univerziteta i drugih istrazivackih ustanova rade na 
razvoju mernih instrumenata. 

Do marta 1962. godine izvrseno је sest uspesnih merenja temperature i brzine 
vetra, sedam ispitivanja jonosfere i pet merenja kosmickih zrakova. U sledecim poglav
ljima iznete su najvaznije karakteristike i postignuti rezultati. 

Rakete 
Japanske sondazne rakete imaju motor na evrsto gorjvo. Koriste se tri tipa ra

keta nazvane "Карра" (К). Njihovi najvazniji parametri navedeni su u tablici 1. 

Tablica 1 

1 

К-6 

1 

К-8 

1 

K-9L т 1 р 

1 
К-6 К-6Н 

Broj stepena 2 2 2 2 
Ukupna duzina (mm) 5612 6867 10, 485 12, 774 
Ukupna tezina (kg) 270 330 1513 1547 
Duzina glavne rakete (mm) 3253 3507 5141 3420 
Teziila glavne rakete (kg) 87 89 343.3 93 
Precnik glavne raketc (mm) 150 150 250 165 
Precnik bustera (mm) 248 250 420 250.420 
Tezina mernih instrume-

nata (kg) 12 12 40 10 
Visina (km) 50 80 ... 200 340 
Ugao lansiranja (stepeni) 80 gO 80 80 
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Kori sceпa је i raketa "S igma" (2:), mапја od К-6. Ovaj tip Iakete је upotreЬJj e 1 
samo jedaпput za posmatraпje kosmickih zrakova i vise se песе ko1·istiti. 

U toku је rad па vecoj raketi паzvапој "Lambda" (L). Prva iz 01•е serij e (L -1 
се и 1963. godiпi ici do visine od 500 km sa 100 kg tereta. U av rsavajи se i proro 
tipovi К-6 i К-8 tako da се К-65 iCi do visine od 160 km а К-8, do 350 km sa 40 
kg tereta. 

РакеШа К-8 на раАiйи за лаисирање 

Pracenje i telemetrija 

.. Za m~nje visjne postoji nek.oliko stani.ca . z~ . oprjcko рrасепј е . Radiopracenje se 
~V!Ja роmосн dve aиtomatske stanJce sa pиlsiraJиCiffi radarom. Manja ima parabolicni 
d1sk od 2 m 1 sпаgи od 10 kW, dok veea jma parabolicnj disk od 4 т ј snagu od 
500 kW. ОЬе rade na 1680 Mcfs . Jedan DOVAP sistem (39, 95/79, 90 Mcfs od 50 1f.1 

i1i vi§e) nedavno је jnstaliran. ' 
Ј edna telemetrjska stanica priшa ј belezi signale sa telemetriskog odasjljaca sa 

pet do des.et kanala smestenog и raketi. Ovaj odasiljac tezi oko dva kilograma i radi u 
FM-FM ыstemu па 225 Mcfs. Sada se ·radj na konstrukcjji parabolicnog diska od 18 
шetara u precnjku koji се шоСi automatski da pratj i prjma te1emetarske sjgna1e. 

., 
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Raketni centar 

Sadasnja raketna stanica је na obali Japanskog Mora, kod Micikave, и severnom 
delи centralnog Japana. Polozaj lansiranog uredaja је 39° 34' 12" N i 140° 03' 35" Е 
(geografske koordiпate) i 29,3° i 205,4° (geomagnetske koordinate) . U oЬJiznjem gradи 
Akiti udaljenom oko 20 km severno od raketnog centra nalaze se Stanica za sondiranje 
jonosfere i meteoroloska stanica za uobleajena posmatranja. 

Za Iaпsiranje vecih raketa "LarnЬda" serije, podignиt је novi centar kod Ucinure 
(31 ° 14' 50" N, 131 ° 04' 05" Е), na jиgu ostr1•a Кiји~ iји , prema Tihom Оkеапи. ОЬа 
centra pr ipadajи univerzitetи и Tokijи . 

Merenja temperature i brzine vetra 

Jedna od metoda је dobro poznata metoda granata . Sedam do deset mikrofona 
је instalirano и jamama па zemlji, sa miпimalnirn rastojanjem od oko 200 т. Centar 
mikrofonske linije је udaljen oko 1,2 km od rampe za lansiranj e. Sa mikrofonima sи 
povezani pojacivaCi i prijemnici - pisaci роmоси zica. Podaci о temperaturi i brzin.i 
1•etra izmedи zemlje i visine na kojoj eksplodira prva graпata dobiveni sи pomocu 

TaЬlica 2 

Da tиm 
1 

Raketa 1 т. w.l к. z.J P.,s. R.J ЈО 
1 

Perfomanse 

Juni 24, Ј 958 K-6(TW-J) 1 • Iose 
Juni 30, 1958 K-6(TW-2) • Jose 
Sept. 25, 1958 K -6(TW-3) о netacne 
Sept. 25, 1958 K-6(RS-I ) 

1 

• os teceп fi lm 
Sept. 26, 1 L158 K-6(TW-4) о netacne 
Nov. 28, 1958 К-6(СР- 1 ) о о dobre 
Nov. 29, Ј 558 K-6(RS-2) • os teceп film 
Nov. 30, 1958 К-6(СР-2) о о dobre 
Dec. 23, 1958 K-6(TW-5) о dobre 
Mart 17, 1959 K-6(RS-3) • niie dobijen film 
Mart 18, 1959 K-6(TW-6) о dobre 
Mart 19, 1959 K-6(RS-4) • nije dobijeп film 
Mart 20, 1959 K-6(TW-7) о dobre 
Juli 17, 1960 K-8(ID-I ) е (I) "nos" se nije otvorio 
Sept. 17, 1960 K-6(TW-8) о dobre 
Sept. 22, 1960 К-8(1С-1) о О (I) dobre 
Sept . 26, 1960 K-8(IC-2) о О (I) dobre 
Sepr. 29, 1960 K-61-I(TW-9) о dobre 
Mart 27, 1961 K-8(1D-4) 

(AG-1 ) О (I, Е, Те) 
April 18, 1962 K-8(1D-5) 

(AG-2) О (I, Е, Те) 

Junj 18, 1961 2:-4 о о dobre 
Juli 21, 1961 K-8(ID-6) 

(TW-10) о О (I, Е, Те) dobre 
Okt. 24, 1961 K-8(ID-7) О (I, Е, Те) dobre 
Okt. 30, 1961 K-8(ID-8) 

(AG-3) е (I, Е, Те) 
Dec. 26, 1961 K-9L (ID-9) 0 (Е, Те) telemetar 

delimicno ostecen 

О .. ... dobrj podacj; О . .... nesigurnj i1i nepotpuni podacj; е ... . . bez podataka. 

Skracenjce: Т. W. - temperatura i brzina vetra; К. Z. - kosmicki zracj; Р. - pri
rjsak; S. R. - sunceve radijacjje; ЈО jonosfera; Ј . - gustjna jona; Е - gustina 
elektrona; Те - temperatura elektrona. 
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sonde RAWIN sa Akjra meteoroloske stanjce, koja to иоЬiсајеnо merj. Brzjna vetra и 
bljzinj lansirne stanice merena је pre ј posle lansjranja роmоси malog gumenog balona. 
\ freme eksplozjja granata belefeno је pomoeu jnfracrvenog detektora sme!itenog и bljzinj 
mikrofona . U najnovjjjm eksperjmentjma vreme је telemetrjskj javljano sa raketa . Pret
postavljeno је da је raspodela temperatura ј brzina vetra jzmedи dve иzastopne eksplo
zjje kvadratna а ne linearna jlj konstantna, zbog malog broja granata . Djjagramj pro
mene temperarure sa vjsinom роkаzији opadanje temperatura do vjsjna od 15-20 km, 
а zatjm ponovnj porast. Krjve јmаји slican oblik za sva cetirj godj~nja doba. 

Pregled jzvr~enjh merenja ј kvaljreta postjgnиtih rezиltata dat је и tabljcj 2. 

Jonosfera 

Ispjrjvanja jonosfere sи pocela 1956. godine. Prvo је merena gustjna jona. Adap
tjrana је Langmirova metoda dvostruke sonde pri сети је fotoelektrjcna emjsjja elek
trona sa sonde иsled Suncevog zracenja bila mala и poredenjи sa jonskom strиjom jer 
је иpotrebljena sferna sonda. Krajem 1960. god. konstrиjsaпa је nova sonda za merenje 
temperature ј gusrjne elektrona, nazvana "rezonantna". 

Na osnovu doЬivenih podataka moglo se zakljиcjri da је jonosfera jspod vjsjne 
od 140 km plazma koja је и termjckoj ravnotefi isиzev и jednoj oblastj; jznad 140 km 
temperature elektrona sи vj§e od molekularnih temperatиra verovatno иsled - postojanja 
elektrona vjsokjh energjja kojj poticи iz Sиncevih radjjacjja. 

Kosmicki zraci 

Merenja sи vr§ena роmоси dve rakete К-6, dve К-8 ј "Sjgma"-4. U raketama 
К-8 bjla sи smestena dva G-M brojaca, jedan za§ticen olovom deЬljine 1 mm а drиgj 
bez olovne za§tjte. Da bi se za§titilj od aerodinamiCkog zagrevanja i od hladenja posle 
otvaranja glave, brojaci su Ьili pokrivenj izolacionim materijalom ј nalazili se u alиmi
njjumskoj kutjjj deЬljine 1 mm. Svi brojacj su pokazali porast jntenziteta kosmiCkih 
zrakova do visina od 20 km, а zatjm opadanje do vjsina od oko 60 km posle cega se 
zadrfavala stalna vrednost. 

Buduci planovi 

U Ьliskoj buducnostj је IQSY (International Qujet Sun Year) - Medunarodna 
godjna mirnog sиnca - 1964/65 ј u tom cilju vr§e se velike prjpreme. Do marta 1963. 
god. izvr§jee se pobolj§anja raketa К-8 i L-2 (do 100 kg nosivosti i 400 km visine) 
kao i роЬоЩаnја radio i telemetriskog pracenja vecih raketa. Do tog roka izvr§ice se i 
jzgradnja drugog raketnog centra kod Ucinure. 

Uporedo се se nastavjrj ј sa jspjtjvanjjma. U toku 1962~63. god. pokusaee se 
posmatranje radio smetnjj. Radjce se na iznalazenju metoda za posmatranje super ter
щjckih stanja naelektrisanih cestica (u oЬlastj subkosmiCkih talasa), mekih X-zrakova, 
elekrrjcnih polja ј dr. Konstrujsaee se ј uredaji za merenje geomagnetskog polja, tempe
ratura i brzine vetra (pomocu izbacjvaпja natrjjuma). U raketnoj tehnici, sledecj stupanj 
је konstrukcjja raketa koje mogu da dostignu yjsinu veeu od 1000 km. 

"Planetary and Space Scjence", vol. 9, July 1962 Aleksic Војапа 
fizikohemjear 

·' 

ВАСИОНА Х. 1962. 4 

НеидентифЈU(оване линије у спек
трима звезда и Сунца.- Паул В. 
Мерил, сарадню< Маунт Вилсон и 
Паломар Опсерваторија, објавио је 
мали попис неидентификованих ли
нија у спектрима звезда и Сунца. 
Као што сам аутор каже : "Много 
неидентификованих спектралних ли
нија се појавило у разним публиЈ<аци
јама, у којима се дају спектралне линије 
звезда и Сунца . Најупадљивије линије 
су пописане, било да су светле или 

тамне , а осим тога дат је и извор који 
их емитује". 

Ова публю<ација објављена је у 
"Астрофизичком журналу", који издаје 
Универзитет у Чинагу, у броју 134/2, 
за септембар 1961 . 

Аутор у нратком уводу износи прво 

настојања Рауланда , чувеног спентро
хемичара у одгонетању спектралних 

линија лабораторским путем, а затим 
радове Ајре Бауена, дирентора Маунт 
Вилсон и Паломар Опсерваторија и 
шведског научню<а Едлена, који су 
своје резултате добили, поред лабора
ториског поступка, још и теорисним 
путем . 

Данас врло јасних а неидентифи
кованих линија има релативно мало, 
али ипак, разних непознатих линија и 
линијица спектра има приличан број. 
У I таблици јављају се 482 изразите, 

а неидентификоване линије, у разним 
спектрима небеских тела. 

Аутор се поред својих података , 
користио и радовима читавог низа 

еминентних научника, од нојих да по
менемо: Г. и Е . Барбиџе, Гринштајна, 
О. Вилсона, Бабнока н Едлена. 

Д. Е. 

Двојна нова звезда у Стрели. 
Најкраћи период орбиталног нретања, 
за који се сада зна у астрономији, износи 
један час и 20 минута или 80 минута . 
Толико је потребно времена за обилазак 
једне номпоненте оно друге у систему 

еклипсних двојних звезда WZ Sagittae, 
чија је привидна величина 15. 
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Ова звезда (тј. звезде) била је по
зната нао повратна нова, чији је сјај 
бљеснуо до 7. привидне величине , 191 З. 
и 1946. године . 

Астроном Роберт Крафт почео је да 
се бави проучавањем танвих блиских 
двојmnс звезда, тј. он је пqчео да про
учава остале I<вази нове звезде , не бн 
ли открио сличне двојне . Употребио је 
велики рефлентор Маунт Паломарсне 
опсерваторије. Он је пронашао и горе 
поменути блиски пар . 

Осим податка о. револуцији , Крафт 
је добио и брзину номпоненте на пу

тањи, која износи 1400 километара у 

секунди. 

Др. Крземинсi<И , са Линове опсер
ваторије , извео је фотоелектрична ме
рења и добио податке о промени сјаја 
при енлипсама. За примарну је добио 
0.3 маг. , а за секунда ри у 0 .9 маг. Пе
риода износи О .0567. 

"Sky and Telescope", Junj .1962. 
Д. Е. 

Најмања позната звезда? - Ова 
звезда, која засада вероватно пред

ставља најмању познату звезду , има 

ноординате за 1950 · О годину : 4h09m.4 
и + 23°47' ; а према Лајтеновом попису 
има ознаку LP 357-186. 

Поменута звезда има пречниi< који 
није веhи од nоловине Месечевог, или 
је тај пречниi< једна седмина Земљиног. 
Њена густина је 200 милиона пута већа 
од густине воде. Ове наводе је изнео 
професор универзитета у Минесоти, 
астроном Виљем Лајтен, који је про
налазач овог белог патуљка. 

Овај објект има светлост интен

зивне плаве боје , а вероватно је 25 хи
љада пута слабијег сјаја од Сунца. 
Звезда има велико сопствено нретање 
од 0.45 лучне секунде годишње. Фо
тографсна привидна величина износи 

18.3. 
Звезда са таквим сопственим кре

тањем, мора да се налази у непосред

нијем суседству Сунца . Она изгледа 
да је удаљена свега сто година свет-
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лости, а обзиром на 18. привидну ве
m1чину, воДећи рачуна да звезда при
пада нласи звезда са високом темпера

туром, доводи нас до заi<ључка, да је 

по среди нрајње мала светлосна по
вршина. 

"Sky and Telescope", Juлi 1962. 
Д. Е. 

Prilikom ispitivanja interkonti
nentalnog projektila "Miлuteman ", Ј 7 
oktobra ove godiлe na Кејр Kanaveralu, 
projektil је morao bitj unisten 8 sekuлd.i 
posle lansjranja. Zapaljeni komadi ovog 
projekti1a sa cvrstim gorivom pali su 11а 
kompleks laлsirnih postrojenja na Kana
veralu i izazva1i pozar oko uredaja za 
laлsjranje rakete Jupjter. Na samom 
projektilu Jupiter nacinjena је rupa od 
preko pola metra u precniku. PrjCinjena је 
steta od desetiпa 11iljada dolara. 

В. А . 

"Zvezdana Braca" - је naziv 
dugometraznog filma u koloru о pri
premama ј letu sovjetskih astronauta 
Njkolajeva i Popovjca u "Vastoku" III 
ј IV, ј vec se daje u Moskvj. Prvo prjka
zjvanje na zapadu се Ьitj, kao ј za fjlm о 
Tjtovu, na privatnoj pretstavi u Ruskoj 
arnbasadi. 

"Missiles and Rockets", oct. 1962 
В. А. 

Pokusaj lansiranja kosrnickog broda 
"Mariner 1" izvrsen је 22 jula 1962 iz 
baze u Kanaveralu. То је Ьiо prvi brod 
narnenjen ispitivanjirna rnedup1anetarnih 
prostranstava. Pokusaj је zavrsen ne
uspehorn jer је posle 290 sekundi raketa 
nosac "Atlas-Agena" skrenula sa kursa ра 
је unistena od strane organa bezbednosti 
Atlantskog poligona. Prema prograrnu 
је trebalo da se "Mariner 1" jzvede па 
Suncevu orbitu koja preseca Venerjnu 
orЬitu. Let ka Venerj trebalo је da traje 
ЈОО-Ј40 dana, а brod је trebalo da prode 
па Ј 6. 000 krn od Venere. Sern u avgustu 
Ј 962 god. pogodno vreme za Iansiranje 
ovakvog broda је tek 1964 godine. 

"Marjлer 1" је dugacak 3 т kada је 
"sklopljen"; u letu па orbiti brod se 
rasklapa ј dostjze duzjnu od 3,63 т. 
Raspon krila sa suncanjm baterjjama је 
5,03 т. Tezina broda је 202 kg, precnik 
1,5 т. Predaja podataka i komandi vrsj 
se sjfrovano preko trj anteпe. 

"Вопроси ранетной техники", N2 10, 
онт. 1962 

В. А. 

U ju1u 1962 sa podmornjce па atomski 
pogon "D. Marschal", uspesno su lan
sirana dva projektila "Polaris А-2" . 
Rezultati jspjtjvaпja nisu objavljeni jer 
pretstavljaju vojnu tajnu. 

"Вопр. рак. техн . ", N2 10, окт . 1962 
В. А 

U SAD i Francuskoj је razvijena 
delatnost па jzradi raketnih motora sa 
rnesovjtirn gorjvom. Firrna "Unjted 
Techлologje" је jspjtala cetjrj takva rno
tora sa potjskom od 4500 kg. Eksperj
mentalno odredenj specificni jmpuls је 
iznosjo 93 % od teorjskog. U Francuskoj 
ispjtivanja vrse u zajednjci SEPR ј ONE
RA. Na орјtлој stanici u Vernonu jspjtaп 
је motor сјјј је potisak dostjzao Ј 100 kg, 
а vreme rada jznosjlo 1 ОО sek. · 

"Вопр. ран. техн.", N2 10, онт. 1962 
В. А. 

Firma "United Techno1ogie", 
SAD prihvatila se jzrade raketлih rџotora 
па cvrsto gorjvo sa potiskorn od 450 
tona, precnika 3,050 т, а za raketu "Tjtan 
III". Srnatra se da се biti izradene va
rjjante projektila sa 4 jJi 5 sekcija. Pro
jektjJj treba da odgovore jzmedu ostalih ј 
sledecjm tehnjckjrn zahtevjma: 

а) specjficлj jmpuls - 260 sek, vrerne 
rada 100-110 sek. 

Ь) tezjna projektjJa sa 5 sekcija - 200 
tona, odnos rnasa 0,89, а sa 4 sekcjje- 170 
tona ј odnos rnasa ,..." 0,88 

v) gorjvo rnora da bude ispravno u 
toku godinu dana prj vlaznosti ""' 50% ј 
temperaturarna 15-32°С. 

"Вопр. рак. техн.", N2 10, окт. 1962 
В. А. 

Cosmos XI - najnovjjj sovjetski 
sateljt za vasjonska jspjtivanja lansiran је 
20 oktobra, ј jrna apogej od oko 915 km, 
perjgej od oko 243 km ј perjod obrtanja od 
96,1 rnin. 

"MjssjJes and Rockets", 29. 10. 1962 

В. А. 

Zapadnonemacke firme се Ьiti 
pozvane da saraduju ла trecern stepenu 
prve zapadno-evropske vasjonske rakete. 
Treba da se jzgradj osam projektila od 
kojih prvj treba da bude gotov 1966. 
Prvj stupanj ove rakete се Ыti engleskj 
"Вlaue Streak" а drugj - francuska 
"Veronika". ItaJjja се konstruisati satelit. 

"Missiles and Rockets", 29. Х. 1962 
В. А. 
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Куда с мернпм резултатима 

сателита. - Међу стручњацнма у 

САД, који се баве np учавањем по

.:tатана прiШ}ТI ьен11 Х мерн:им инстру

.чентима вешпiЧIШХ сате нта, постало 

· е веома актуелно питање ка но чувати 

11 користити ово иепрегледно обиље 
ннформација од научне 11 техничне 

вредности. Да је ово постало озбиљан 
nроблем може се за кључити нз следеfiе 
чињенице: оештачю1 сателит "В а н -
r ард Ill", нојн је шнсиран 12 . 
ептембра 1959. г дине , емитовао је 
пуна три месеца шифроване подап<е, 

ноји су забеле :.неии на 6.000 добоша 
. шгнетсне врnце од нојих је свана ду
гачна 800 метара . 

Из овог аспента гледано nрава је 
cpefia што је овај вештачни сателит 
престао да емитује сигнале , ј ер су му се 
нстрошиле батерије. Да се то није 
.::~есило он би емитовао још nуних 50 до 
150 година , нолико се рачуна да fie се 
ј ош налазити у орбити. У том случају 
бн морали целе дворане напунити с 

.:юбошима магнетсних трана на нојима 
су забележени његови nодаци , или би 
се, што ј е вероватније , ј едноставно 
"одреi<ЛИ његових услуга". 

С. Ј( . 

Правни принципи за корншliење 
васионског простора. - У Њујорну 
ie 10. децембра саопштено, кано јав
.ъају агенција АП и Ројтер , да су Cje
.::IIIЊeнe Америчi<е Државе и Совјетски 
Савез поднели Политичном номитету 
Уједиљених нацi-rја заједнични ном
лромисни предлог о правним _nрин

цппима за регулисање проблема у вези 
са коришhењем васионског nростора. 

Заједничком номпромисно~t предлогу 
ове две велике силе придружило се 

ј ош 18 земаља. 
До подношења заједничi<ОГ ком

nромисног предлога дошло је после 
.:tутих " диснусија изазваних разли нама у 
ставовима САД и СССР, првенствено 
због захтева Совјетског Савеза да се 
у основне nринципе унесу и одредбе 
о забрани коришhења васионе у ратне 

сврхе. САД су, међутим, инсистирале 
:ra се питање рестринтивних нлаузула 

расправи у оквирима опште дискусије. 

Принцип забране коришhења васи
uне у ратне· сврхе унет је нао основно 
;шчело у засебни пројент резолуције, 
::оји је поднео совјетсi<И представник. 

_ ____ )25 

Јапански тв сателити. - Према 
вестима јапансю1х новинсних агенцнја, 
позната јапансна фирма "Njppon Elec
tric Со" одлучила је да створи соп
ствени систем телевизијских вештачких 
сателита , ноји fie служити за телеви
зијсни nренос олимпијаде из Тонија у 
1964. години. Планирана су З до 4 
сателита , ноји he се нретати синхроно. 

Ова јалансна номnанија рачуна да 
fie јој се овај посао исплатити , јер fie 
телевизијсни пренос са олимпијаде 
nреко сателита моfiи да наплаfiује од 
већине земаља које имај у или fie имати 
изграђену телевизиј сну мрежу. 

с. I<. 

Ро drugi put је odlozeno laпs iraпje 
sateljta za geodetska jstrazivanja - ANNA 
predvjdeno za 24 oktobai". Pentagon је 
odlucjo da se ANNA lansii"a posle satelita 
S3B koji treba da jzvrsi mereпje radijacija. 

"Missiles and Rockets", 29. Х. 1962 
В. А . 

Iz baze Kanaveral lansiran ј е 19 
juna .1962 meteoroloskj satelit "Tiros" 5. 
Sateljt је ciJjndricnog obljka, vjsjne 0,56 m 
ј precnika 1,07 т, tezjne Ј 30 kg. lzvori 
za napajanje su 9260 suncanih celija ј 
63 nikl-kadrnijumove baterije. Na sate
litu su postavljene dve televjziske karnere 
koje, kako se tvrdi, daju prenos visokog 
kvaljteta. 

" Bonp. ран, техн.", N2 10, ОI<Т. 1962 
В. А. 

Nad Tihim Okeanom је 19 jula 
1962 godjne izvrseno presretanje jnter
kontjnentalnog baJjstickog projektjla "At
las" - projektilom "Najk - Zevs" . 
"Atlas" је Ьјо lansiran jz baze Vandenberg 
ј leteo је nad okeanorn na vjsinj od 1000 km 
brzjnorn od 25.000 kmfcas. Antjprojek
rjJska raketa " Najk - Zevs" је laпsirana 
jz baze na ostrvu Kvajlejn uda1jenoj oko 
7200 km od baze Vandenberg. 

"Вопр. рак. техн.", N2 10, окт . 1962 
В. А. 

Firma "General Electric" је pred
lozila vazduhoplovniш vojnim snagarna 
SAD projekt jnterkontjnentalnog ba
listickog projektila "Orka" koji Ы Ьјо 
zatvoren u specjjalnom koпtejneru ј plovjo 
pod vodorn. Projektil је predvjden za 
korjscenje u rejonjma kontroljsanih voda, 
tako sto је za njegovo jzronjavanje pred
videna komanda sa aviona. 

"Вопр. рак. техн.", N2 10, окт. 1962 
В. А. 
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Алексис Клод Клер о. - У скоро 
ke се навршити 250 година од рођеља 
чувеног француског математичара и 
астроноhlа Алексиса Клода Клероа. 

Клеро је Парижанин. Он се родио 
у Паризу 7. маја 1713. године, где је и 
умро, 17. маја 1765. године , у 53 . го
ДIШИ живота, што је за математичара 
прилично кратак век. 

Иако је релативно мало живео, 
оставио је видног трага у матеhlатици 
и астрономији. Клеро је учествовао у 
ексnедицији ксја је мерила мериди
)ански степен у Лапонији. На nредлог 
француских научника Бугеа и Моnер
туиа, краљ Луј XV је послао две научне 
експедиције, једну у Перу, а другу у 
Лапонију, да nрибаве nодатке о сферо
идном облтшу Земље, премераваљем 
меридијансi<ОГ степена у тим крајевима, 
l<ано )С изиснивала метода. 

У Перу су l<ренули, 1735 . године, 
Годен , Ла I<ондамен и Буге , 1юји су у 
перуансним Андима вршили мереља 
пуних 1 О година, због врло неподесног 
терена. У Лапонију су одпутовали, 
године 1736. , Мопертуи , I<леро, Ками 
и Леhюние. Они су свој задатак обавили 
за свега једну годину, због много лаi<
шег терена. 

I<леро је тим nоводом наnисао зна
чајно дело: "Теорија облина Земље, 
изведена на основу принципа хидро

статине" . Ово дело је објављено године 
1743. 

За успомену на прсмераваље у Ла
понији, подигнут је у близини нор-

ОПАСНОСТ ПРИЛИКОМ 
ПУЊЕЊА РАКЕТА 

ЗаинТю iiouel(aд ексйлодирају paтceiii11и 
йpojeкiiiuлu 

Сви досадашљи астронаутички ус
nеси nостигнути су раl<етама с хемиј

СI<И~I . горивима. То су ранете које у 
СВОЈОЈ унутрашљости имају два резер

воара, номору сагореваља и млазнин. У 

Једном од резервоара налази се гориво, 

а У другом онсидатор. Као гориво може 
да служи алнохол, а нао онсидатор 

течн':l кисеонин. Могуkа је и комби
нациЈа - летролеум и азотна ниселина , 

вешког града Хамерфеста , на једном 
полуострвцету, споменин са меридијан

ским стубом, на номе се налази Зем
љина нугла. 

Клеро се бавио и другим астроном
сним радовима, тако да је оставио 11 
познати спис "Теорија Месеца". Ово 
дело је објавио 1732 . године и љиме, а 
такође и Месечевим таблицама из 1734. 
године, знатно допринео да се боље 

схвати кретаље нашег сателита. 

Осим математиком н астрономијом 
I<леро се доста бавио и механико.\1 
теорисном и небеском. Свој таленат је 
испољио веk у периоду од 12. до 15. 
године, нада се сасвим озбиљно бави 
научним nроблемима и шаље своје 
nрилоге Париској анадемији науна . 
Његова рана даровитост лодсеkа на 
сличну даровитост Блеза Пасi<ала 11 
Евариста Галоа. 

Интерес I<лероов за математичi<е 
науке се доненле објашљава и тиме што 
је он био син nрофесора математике . 

О I<лероовиh\ nрилозима у области 
небеске механине савремени научннцн 
су имали најnовољније мишљеље , а 
љегов реноме био је врло велини, нада 
је успео, сасвим nрецизно, да лред
снаже nовратан Халејеве l<омете из 
године 1835., и међу лаицима. 

Математични рад Клероов , а по
себно у области диференцијалюrх јед
начина је добро познат. 

Драгослав Ексиигер 

нао и многе друге номбинације. AI<O 
nустимо или, нарочитим пумлама, лре

тачемо гориво и онсидатор из резерва

ара У номору сагореваља, тренутно ke 
доћи до nаљеља настале смеше. У след 
наглог ловишаваља темnературе гасови, 

НОЈИ су настали сагореваљем, шириkе 

се и излазити великом брзином кроз 

млазник . Тано се ствара реаi<тивна 
сила ноја лонреће ракету унаnред, 
суnротно од истицаља ракетног млаза. 

Ова сила је веома велика. За свега 
десетак сенунди створи се лотисак од 

неколю<о . стотина тона. То је и ра

зумљиво, Јер гасови из лшазника истич? · 
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брзином од ненолино хиљада метара у 
секунди. 

Тако је омогућено постизаље брзина 
које су nотребне за савлађиваље Зем
љине силе теже. Другим речима, ра
кете с хемијским горивима омогућиле 
су да човечанства локида ланце силе 

која га је држала везаним за nланету 
на којој је nоникао. Оне су, због тога , 
заузеле nочасно место у развитну савре

."1\ене технике и за љихово усаврша

вање данас се трошс у разним земљама 

света сваке године милијарде динара. 

И nоред овано велиних заслуга 
хемијских ракета за развој астронау
тике, ракетни стручњаци указују на 

'"ноге мане и недостатке овакве врсте 

nогона. 

Пре свега , ни оксидатор а ни 
гориво, nри садашњем стању ракетне 

технике, не могу дуго стајати у резер

воарима, јер могу настати разне ном
ллинације са неугодним nоследицама
норозија (рђање), оксидација, испа
равање итд. То значи да ракетни nро
јектил дюра бити налуњен тек неnо
средно nред испаљиваље. 

Пуњење резервоара савременог 
ракетног nројектила је дуготрајан и 
оnасан посао. Пуњење оксидатором, 
на nример течним кисеоником , траје 
по неколико часова . Ано се за време 
луљења течни кисеонин "улрља", ако 
дође у додир са nрашином, nеском, 
разним масноћама или груменчићцма 
земље, доhи ће до ексnлозије. Цео 
nројектил и раhша за лансираље могу 

·бити разнесени. Због тога се текуhи 
кисеоник сила са великом олрезношhу 
и уз многоструну контролу у резервоаре 

Улазећи из цеви у резервоар, текући 
кисеоник ври. То је разумљиво када 
знамо да се он чува на темлератури од 

183 стеnена исnод нуле. На вишој 
темлератури он ври, кључа. Темnера
тура тог вреља је, иnак, толика да 

бисмо се nри љој пре смрзли него ли 
о nекли. Он се, nри томе, испарава 
брзином од nола нилограма у секунди. 

Ако nогледамо било коју фотогра
фију неког далекометног ракетног nро
јектила nред лансираље, или оног што 
служи за ислаљиваље вештачких са

телита, можемо видети како се око 

њега врзмају људи у заштитним шле
~ювима, азбестним оделима и маскама 
на лицу. То су nуниоци. Они се неnре
стано крећу у белој пари течног кисео
ника која се, такође, може јасно заnа
зити на таквим фотографијама. На-

мерно се пушта да исларења излазе из 

рсзервоара како га не би испунила и 
наглим ширењем изазвала експлозију . 
Излазећи из резервоара, ова хладна 

пара ствара нарочиту буку- шиштање 
слично завијању сирена. 

Приликом луљења nројектила ра
кетним горивом морају се nредузети 
сличне мере опрезности, јер опасности 
нису мање, а да и не говоримо о nојави 
искре услед непажљивог удара два 

метална лред.111ета . Сем тога, већина 
ракетних горива је веома отровна. 

Најтежи део рада ракетног мо

тора је лочетни nериод - старт мо

тора. Стартни услови су врло тешки и 
зато конструнтори лонлањају nосебну 
лажњу решавању nроблема који настају 
у овим најкритичнијим секундама. 

Почетак рада ракетног мотора оnасан 
је због тога што се често дешава да 
гориво и оксидатор у nриличној коли
чини уђу у комору сагоревања, али да 

до лаљења не дође одмах, веk да оно 
мало закасни. Довољно је да до за
нашњеља у отпочињању сагореваља 

дође за пола секунде , па да то буде 
фатално. Кад отлочне сагореваље, у 
комори lie бити више горива но што је 
то nредвиђено , те ће притисак нас
талих гасова бити већи но што могу 
издржати зидови мотора. Неминовно 
долази до експлозије већих или маљих 
размера. (в. слику 1 на трећој страни 
норица). 

Свако течно ранетно гориво касни 
мало у лаљењу . Оно се не може у nа
лити све док се не nостигне одређена 
темnература. Ово закашњење најчешће 
је мање од двадесетог дела секунде. 
Пошто се то зна, у свим ракетним мо
торима са течним горивом nредвиђено 
је да нарочити вентил, назван стартни 
вентил, лроnушта у nочетку смаљени 

nроток текућег горива, а тек када дође 
до паљења nостеnено да повећава при
тицаље горива до нормалне количине. 

Стартни вентил је веома значајан и 
осетљив уређај. Довољно је да он 
отнаже, да се nоквари , ла да дође до 
експлозије. Поред тога, чест узрок 
експлозији је и водоник-лероксид чија 
пара покреће мале турбине, а ове мале 
пумnе за nребациваље горива из ре

зервоара у комору сагоревања. Водоник 
-лероксид је веома ћудљив и nонекад 
ексnлодира из, на први nоглед, необ
јашњивих разлога. Многе америчке ра
кете ексnлодирале су на старту само због 
изненадног лаљења водоник-лероксида. 

1 
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Све је то разлог што ракетни струч
њаци настоје да ракетне · моторе с 
течним хемијским горивима замене 
моторима с чврстим хемијским гори
вима. То дуго није могло да се nо
стигне , нарочито не за потребе астро

наутине, јер чврста ракетна горива 
стварају мањи потисак по јединици 
своје тежине од течних. Тек пре две 
до три године nостигнут је већи напре
дак на том nољу . Чврста ракетна горива 
су знатно nобољшана и приближују се 
особинама течних горива. Иnак, н 
чврста ранетна горива могу бити веома 

оnасна. На срећу , она се ставе у ракетни 
мотор још у фабрици, тако да отпада 
пуњење на стартном месту. То много 
nоједностављује и олакшава лансн-
рање nројектила. 

с . /(. 

ЗИДОВИ КРАТЕРА ИСПОД 
ХОРИЗОНТА 

ЗamtNЉtlвa йојава која ће 1/ЗIIеиадшТtи 
кoc,ttotюyiiie 11а Месецу 

Навинли смо да на фотографијама 
и у својој машти видимо Месец nосејан 
многим Ј<ратерима . Многи од нас nо
желео је nонеt<ад да се нађе тамо у 
неком од тих натера, да својим очима, 
изблиза , види како изгледа наш васи
онсЈ<И сусед. Није далено дан када ће 
на десетине , па и стотине људи то моћи 
не само да желе или сањају , већ и да 
доживе и соnственоручно фотографишу 

Многи од њих биће и изненађени 
појавама иа Месецу. 

Свакано јед~ ће људима ноји стигну 
са Земље врло брзо уnасти у очи да је 
Месечева површина закривљенија од 
Земљине - хорозонт ће бити ближи , 
ненано 11\ЗЊИ. То је и разумљиво с 
обзиром да је Месец знатно мањи од 
Земље . 

С тим у вези, први носмонаути 
11iогу доћи и до погрешних закључака 
приликом ориј·ентације, ако о томе не 

буду водили рачуна. · Узмимо само 
један пример : Сnустили смо се у велики 
нратер или, тачније, цирн Пiiioлe,11ej, 
ноји се налази релативно близу вид
љивог Месечевог дисна. 

Пошто смо се спустили у нратер 
очекиваћемо, када будемо изашли из 
васионског ракетног брода, да видимо 
зидове кратера - nланине ноје нас 
са свих страна ОЈ<ружују. Преварићемо 
се. 

Цир!< П йi о л е '" е ј има равно 
дно с nречнm<ом 157 нилометара. 

Највећа висина његових Ј<ружних пла
нина-зидова је 2.300 метара изнад дна. 
То је nрилична висина . Довољно је да 
се nотсетимо како су наш Јастребац ит 1 
Бјелашница знатно нюни . На Земљн 
ми ове планине видимо са nридичне 

даљине, ал и на Месецу је ситуациј а 
сасвим другачија. 

Занривљеност Месечеве nовршине 
је већа, оштрија, nриметнија него лн 
nовршине Земље. За посматрача , нојн 
би дошао' у центар дна П r.i] о л е At е ј а 
величина сnуштања обода цир1<а исnод 

хоризонта била би два и no стеnена. 

Због тога би он из центра дна цирЈiа 
могао видети само врхове на ободу 
цир ка но ји нису мањи од 4.1 ОО метара . 
Другим речима , нашавши · се у центр)· 
ПtТt.оле,ttејевог дна - изгдедало би нам 
исто Ј<ао и да смо се нашли у центр~· 

нене огромне равнице, на пример неког 

велююг Месечевог "мора". 
Оријентишући се no фотографијама 

Месечеве nовршине, која је снимљена 
телеснопима за Земље , носмонаути he , 
ано желе да не залутају , морати да 

nоведу рачуна о "варнама" Месечевог 
хоризонта. 

с . /(. 
Симулатор спуштања на М.есец. 
У лабораторијама једног одељеља 

nознате америчне нрмnаниј е Сl1апс 
\10иght у граду Даласу наnрављен ј е 
први симулатор за увежqавање сnуш
тања 1;1а Месец. Овај снмулатор ћ 
служити за увежбавање 1юсмонаута 
у оријентаЦији за ·време замишљеног 
Ј<ружења оно Месеца, за избор места 
сnуштаља и за уnрављање замишљени.'l 

ночећим ретро - ранетама васионсног 
брода. . 

У набини, ноја се може онретатн 
на разне стране, nодизати и спуштатп , 

налазе се инструменпi и I<Омандн~ 
полуге - онано нао иiто се очекује да 
ће бити у кабнни праяог васионског 
брода. Испред Ј{абине налази се ог
огромно nлатно на ноје се nројицира 
филм на номе је nрю<азан цео Месец са 
разних даљина · или, чан , само неки 
детаљи њеrове површине . На тај начин 
се HOCliiOHayтy , ноје се обучава , МОЖе 
дочарати нретање његовог, за сада 

замишљеног, васионсЈ<ОГ броДа, љегово 
нружење оно Месеца или, nак, љегово 
nриближавање Месецу (в. слину на 
ipehoj страни норица). 
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ODREfHV ANJE KARAKTERISТICNIН VELICINA KRA TERA 
USLED UDARA METEORSKIH CESТICA 

U dana~njim иs\o·vima, kada је covek na pragu sve dиzi~ kosmicki~. 1etova, pr~~ 
ь :еm odredivanja иticaja sиdara sa meteoritima је s_vakako s:ve _шtere~~-ntш11. N~ иlazec1 
O\'de и pitanje same verovatnoce sиdara sa meteor1ma raz11c1t1h vе11сша 1 brzшa ogra
nicicemo se na anaJizи иticaja sиdara meteorskih cestica sa drиgim te1ima od raz1iёitog 
materija\a. 

Moramo odmah da kazemo da sи ostvarena brojna _teoris~a jspitivanja me~anizma 
рюсеsа stvaranja kratera pri sи~аrи ces_tic~ i~u.zetn_o ve11k1h brzшa . Takode su 1zvrsen~ 
vr1o razno nsпa i Ьrојпа eksper1menta\na !Spltlvan)a, gde sи kao P?dloga - ~eta, kоп 
s :eni J"azliciti materijali od peska, zemJjjsta, Ьеtопа, dr~eta, p\a~tlke, do r~zшl~ m~ta\a. 
Pri ovome sи za ispi ·ivanja fe11omena sиdara рп manpm . brzшa~a ~oпscem dejstvo 
нdara i probojnos ~ arti\jeriskog zrna bez eksp\oziv11og pиnjen)a, а рп \'ec1m brzшama sa 
specificnim eksplozivnim pиnjenjem. . . . . . 

Medиtim, rezиltati ј teoriskih ispitivanja i eksp;r_jm~~ata moraJи se pпmitl 1 ko
Iistiti sa odredeпom Iezervom. Razlozi za to le!e и СШЈСПIСI da sи stvarш иs_lov! sиdara 
и prjrodi razliciti od \aboratoriskih, ј cesto se ni priЬ\i~no ne m?gu . SJmul1rat1 . Naro
cito sи Ьitna dva elementa: brzina i velicina иdarne cestl_ce. U pr1rodi brzшa иdara · 1de 
pl·iЫizno od 12-70 km/sec (tj. od ~0-:-200 ~aha), do.k Је laborat~~sk1 _ostvarena v :о:; ~ 
kmfsec. Dijapazon velicina rт. eteorsk1h cest1ca ЈС prakt~cn~ neo~raшcen_ 1 _nepoznat. Ме 
dиtim, ј najsjtnije kosmicke cestjce, иsled sиdara, 1mа)и _ _:veiJ~O~ иtЈ~аЈа na ~rapav?st 
spoJjnih povrsina vasionskih brodova i satelita. U laboratorl)l mJПimalш precшk иdarne 
cestice је reda 3-4 71!111. • • 

SYe ovo pokazиje da \aboratoriska ispitivanja zajedno sa teorJS~lm P?st:ykama 
mogи da poslиze samo kao osnova za priЫizne polazne podatke, ~ da ЈС naJ_cesce_. po
(rebno vrsiti ekstrapo\acijи иzimajиCi и oozir иslove sиdara neobићvacene eksper1ment1ma. 

Pod karakteristicnjm velicinama kratera, cije odredivanje ovde_ analiziraп:o podra
zumevamo tri elementa : zapreminи (oЬim), oЬ\ik i dиЬinи deform1sanog d~ .a tela -:
mete. Do stvaranja kratera doslo је иsled иdara cestjce __ odred~ne mas_e . ko)a se ~rece 
odredenom brzinom, о povrsinи od projzvo\jnog . materljaJa C_IJa sи flz1ka\11a SVO)Stva 
poznata. Mi cemo и daljef!! obraditi posebno svak1 od navedeшh elemenata. 

Zapremina kratera 

Jos davпasnja pocetna i~pitjvan)~ sи pokazal~ da је_ oЬim stvor_e~_og kratera p_ri= 
Ыizno proporcionalan kineticko) energiJI иdarne c~_stJ~e,_ I;~ГI ~ети koeflcl)ent proporcю 
пalnosti zavjsi od materija\a te\a - mete. KasniJa !SpltlvanJ_a ~и ~~о uglavn?.m potvr
di\a. Ovo drиgim recima znaci da је kolicnik ~?jma kratera 1 k1';1et1cke energ1)e \l~~rne 
cestice ( V/U) prjЬ\izno konstanta z~ da_tj шaterJJal te\a- mete, 1 иglavnom ne zav1s1 od 
brzjne velicine ј materija\a иdarne cestlce. . 

'Na s\ikama 1-4. иzetim iz radova (1), (2), (З), k?je pre~s~avlj~j~ _re~и\tate n~za 
eksperimeпata, na\azimo potvrdи gornjih navoda. Ро rebПI poda:1 1 оЬ)а зщеща za slike 
dati sи и Т-1 . 
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Т-1 

1 1 Brzina zvuka 
Broj Materijal . i oЫik udarne cestice 

Мaterijal 

1 

u materijalu 
slike podloge - mete podloge 

(m/sec) 

1 
1 

о cilindar od olova l = d = 5,6 7111/1 

1 

olovo 
1 • cilindar od olova i = d = l 2,7 /11//1 

1220 

2 
1 

lopta od mesinga d = 3, 18 1/ll// 

1 

mesing 
1 

3660 

х alumjniska \opta d = 3,18 
3 о aluminiski cilindar 1 = d = 5,6 mm aluminijum 3660 

• " " 
l = d = 12,7 111111 

4 
1 

lopta od magnezijuma d = 3, 18 т т 
1 

magnezijum 
1 

518 
1 

Sl~a 1, 2 ~ ~-pokazuj~ da ј_е odnos V(U praktic~? nepromenljiv sa brojem Maha. 
Izuzetak ЈС alumюi)Um . Sllke 1 1 3 pokazщu da vellcшa udarne cestice ne utice na 
kolicnik V 1 И. 

о , 
1 

1.2 1 

о 

<ь 

• 
о • о 

() OЫrr.. -- 7!- --- --
· -

оо 

1 
1 

1 1 

~1... 
~- ..... о~ 

ОЫi~ 

2 Ј 

На= и/с 

SZ. 1. - Eksperimentalni podaci za o/ovo 

1 

о 
1 
1 

12
1 

0.8 

QЦ 

(} 

" -- -"--· ---

ОЬiгп 

' 1 1 1 

:;;;оо" 
..,.;wt ....... 

..-ЈУ 

ОЬ/iЈ< 

QЦ 0.8 l2 1.6 
Ma=if/c 

Sl. 2. - Eksperimentalni podaci za mesing 

. Po~azal~ se kao ~o~ebno i korisno da se nade veza izmedu odnosa V/U i iz
vesmh fiz1kalшh karakterJstJka materijala podloge. Uzimani su u obzir modul elastic-
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~ 6 
§ . 
~ 
":о..!::!. 4 

~ 
~ 
~ г l-о--~'-т-~+---+---

_?i 
:::.; oL~....L.--L---+--7--~ 

12 

1 
1 
1 
1 
1 

о. 8 
ОЬ/1 ~< 

~'!"~ r.~ о 
_;Ј 

г:F 
,i 
о 

о 

Sl. З. 

QЦ 0/Ј 1.7 
/10 • У/С 

Eksperimentalui podaci za 
aluminium 

?О 

. 

, 

о , 

6 

ч -• 

2 

Sl. 4. 

v . 
--- --- ---~ . 

1 

. 
! 

Oblfn 

: : 

. 
1', 

't-:- ~ -- - ~-i-v-
ОЫI И 

1 
ч 

• . ., · ~'r 

Eksperimentalni podaci za 
тagпezium 

nosti, brzina zvuka (u posmatranom materijalu) toplot.~ topЧenja itd .. Као P.~rametar 
najpogodniji se pokaiao modul elasticnosti cija је climenZI)a rec1procna dimenZIJI odnosa 

V/U. Na taj naCin proizvod Е. Ђ daje besdimeпzioni izraz . Rezultati eksperimeпtalnih 

ispitivanja mogu se priЬ\izno postaviti izrasom. 

Е. Ђ = 19,1-[~Ј,26 (1) 

gde је : Е, = 105~ = etalonirani Jangov modul. 
ст• 

Jednacina (1) pretstavlja samo neku srednju vrednost niza isp~tiva':lja razlici~ih 
materijala, ali se ipak moze upotreblti sa dovoljnom taCJ:?-~~cu za odred1vaщe zapremшe 

- kratera pri sudaru udarnih cestica sa proizvoljnim mateщalom podloge. 

0,6 
1 

q 6 

/ • ~ 
" ~ 

оd~;~Ш:~гпо 
~ 

l<rolt:n odme!Pr;r. 

"" 
.Ј ·. 1 • 11 

q 

ч 

ю' ю' ю 
11) 

h {т] 

sz. 5 
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OЫik kratera 

Postojcci podaci о oЬliku mctcori tskih kratera pokazuju mпogo v·ecu ttj ednaceпos t 
пеgо ~to ј е to slucaj sa obimom kratera. Prj vclikjm brziпama sudara St1raraju se krater i 
uglavпom Ll oЬi iku са~е ј koпusa. Postavj mo jzraz : 

1! 
vч. =j(IIJ (2) 

gde ј е /1 duЬiпa kratera. Kor jstecj ј laborator jska ј sршvапја ј mereпja prjrodnill mete
orskjh kratera па Zemljj doЬijamo za (2) jedпu koп tjпua lпu krjvu Јјпјјu- sl. 5 ( jz 4). 

koja sa porastom lt daje najpre јеdап maksjmum fuпkcjje (2) а zaum fuпkcjj a [ ::,Ј 
moпotono opada, prj cemu лјј е uzet u obzjr ј ur jcaj broja Maha . 

M aterjjal osпove па sl. 5 је zemljЉe. 

11 
Bczdimeпz joпj jzraz Vlfз u funkcjj j broja M aha za razne materjealc dat ј е na sl. 6 

а takode ј па prethodnim sJjkama 1-4. 
Iz sl. 6 yjdj se da је : 

Sl б. 

[v~' Ј = 0.8 з max 
Ovu vrednost cemo koristiti dri odredivanju duЫne kratera. 

DuЬina kratera 
Koristeci jednacine (Ј) i (З) dobijamo 

h = 2.07 [~Ј'з. [~.Г·О9 

(З) 

(4) 

Prakticno brojni koeficijent u jednacini (4) krece se u granicama 2-З za vecinu 
materijala koji obrazuju kratere u oЬliku ease i konusa. Jednacina (4) ne odgovara za 
mekse materijale (drvo) koji daju veliku duЬinu kratera sa manjim preCnikom otvora. 

Navedene jednacine omogueuju da se odredi red velicine duЬine i оЫmа kratera. 
Budu/:. i eksperimenti, bazirajuci se na podeli materijala na mekane, krte, plasticne i td ., 
treba da daju tacnije rezultate priЬliZujuci se u pogledu brzine i velicine udame cestice 
uslovima u prirodi. 
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UpotreЫjene oznake 

с = brzjпa zvuka u materjjalu podloge - mete 
d ~ precпjk udarc cesr jce 
Е = modul elas1 j cпostj (Ј angov modul) 
Е, = etaloпjraпi Ј angov modul 
/1 = duЬina kratera 
1 = duzjпa udarпe cest jce 
Ма = broj Maha u odпosu na пavedenu brzjntt с 
И = kjпe r jcka eпergjja udarпe cesrjce 
v = brz jna udarne cestjce pre sudara 
V = zapremjпa (oЬim) kratera 
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l t1g. A/eksaпdar Stojanovic 

Месечеве меве 

Мена Аnрил Мај Јун 

d 11 m d h m d h m 

Прва четврт Ј 4 Ј5 
Пун Месец 9 1 57 8 Ј8 24 7 9 31 
Посл. четврт Ј7 з 5З Ј6 Ј4 З7 Ј4 2Ј 54 
Млад Месец 2З 21 29 2З 5 оо 2Ј 12 46 
Прва четврт з о Ј6 08 з о 5 56 28 21 24 

Планете 

Меркур - Како је крајем марта био у конјункцији са Сунцем, није видљив до 26. 
априла. Тада је у највећој источној елонrацији. Види се као звезда 0.4 при
видне величине на западном небу непосредно после залаза Сунца. У дурбину 
показује диск пречника 7".8. Фаза планете је "последља четврт". После нај
веће елонrације Меркур се поново nривидно приближава Сунцу. У доњој 
конјункцији је Ј8. маја nосле чега се nоново удаљава од Сунца ка западу. 
Видљив је OI<O 13. јуна када је у највећој западној елонrацији. Може се nо
сматрати ујутру на источном небу пре Сунчева излаза . Тада је nривидне ве
личнне 0.7 и nречника 8" .2. Затим, до краја месеца, Меркур пије видљив. 

Венера - Привидно nролази сасвежђ: Водолија, Рибе, Ован и Бик. Још увек је 
"Зорњача". Током тромесечја излази око Ј час пре . Сунца. У овом nериоду 
Венера се удаљава од Земље па јој привидни nречник оnада од Ј4".4 на ЈО".2 
а сјај од -З .5 на -З.З привидних величина. 
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1\tfapc - Директан је и пролази сазвежђа Рана и Лава. Пошто је прошао опозн-
цију, види се од почетна вечери до: 

3 часа 1. VI, 
1 час 1. V, 
О часова Ј . VI и 

22 часа 1. VII . 
У овом тромесечју Марс се удаљава од Земље од 140 на 258 милиона Ј(м 
те му привидни пречник опада од 9" .7 на 5".4 а сјај од 0.2 на 1.4 привид
них величина . 

Jyйuiiiep - Почеn<ом тромесечја није видљив због привидне близине Сунца. По
јављује се почетком маја пре излаза Сунца на граници сазвежђа Риба и Кита. 
Тоном маја и јуна нреће се у дирентном смеру нроз сазвежђе Риба и нзлазн 
све раније: 

у 1 час 30 ми н . 1 . V 1 и 
у 23 часа 40 мин. 1. VII. 

Привидни пречню< Јупитера постепено расте од 32" до 36" а сјај од -- 1.6 
до -2.0 привидних величина. 

СтТtурн - Приближавајући се опозицији , Сатурн је директан у сазвежђу Јарца 
до 4. јуна. До нраја месеца нреће се ретроградна не напуштајући ово са
звежђе. Тоном тромесечја Сатурн излази све раније: 

1. IV у 3h 36m 
Ј . V Ј 42 
Ј . Vl 23 44 
1. VII 21 44. 

Привидни · пречник дисна планете меља се од 14".2 на 16" .4 а сјај расте од 
Ј .О на 0.8 привидних величина. Велику осу привидне елипсе спољашње 
ивице Сатурновог прстена видИмо под углом 35".7 (Ј. април) и 41 ".1 (1. 
јул) . Малу осу ове елипсе видимо под углом од 8" .6 (1. април) и 9".3 (1. 
јул). flос.~атрачу са Земље окренута је северна страна Сатурнова прстена. 

Ypau - У сазвежђу је Лава. 5. јуна у 20 часова Уран је 33 ' јужно од Марса. 
Привидни полуnречник планете је 2".7. (33' је 1.1 Месечев пречнин у том 
тренутку). 

Z""PA]) 01<0 .2~·1V 

/ 

./ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

1 с;, т о к. о к о 1Ъ . 111 

Положаји Меркура у односу на хоризонШ и Суице у ШренуШку залаза, односно 
излаза Сунца у дане око Меркурових иајвећих елонzација. Исйрекидане сШрелице 
одређују величину и смер йривидноz дневног йомерања небеске сфере за 30 .минуШа. 
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Појаве у Супчеву систему 

d h 
Април 3 04 Марс 2° северно од Месеца 

5 03 Уран 2° јужно од Месеца 
19 ОО Сатурн 1 о северно о в Месеца 
2Ј Лириди 
2,1 ЈО Венера 3° северно од Месеца 
21 22 Ј у питер 4 о северно од Месеца 
26 03 Меркур 20° источно од Сунца 
28 18 Венера 0. 0 6 јужно ОД Јупитера 

Мај 1 03 Марс 0. 0 2 северно од Месеца 
2 08 Уран 2° јужно од Месеца 
4 АI<вариди 
7 Ј Ј Меркур у застају 
9 18 У ран у застају 

16 ЈО Сатурн 2° северно од Месеца 
Ј8 04 Меркур у дољој нонјующији са Сунцем 
19 1 7 Ј уnитер 4 о северно од Месеца 
2 Ј 06 Венера 4° северно ОД м~сеца 
29 09 Марс 2° јужно од Месеца 
29 Ј 5 У ран 3° јужно од Месеца 
30 ЈО Мернур у застају 

Јун 1 06 Марс 1 о северно од Регулуса 
4 02 Сатурн у застају 
5 20 Марс 0.0 6 северно ОД Урана 
9 08 Меркур 3° јужно од Венере 

12 Ј 6 Сатурн 2° северно од Месеца 
13 07 Mepi<YP 23° западно од Сунца 

· 16 08 Ј у питер 4 о северно од Месеца 
19 22 Мернур 1 о северно од Месеца 
20 02 Венера 3° северно од Месеца 
22 04 Почетан лета 
22 17 Мернур 3° северно од Алдебарана 
26 01 Уран 3° јужно од Месеца 
26 20 Марс 3° јужно од Месеца 
28 - Дранониди 
28 02 Меркур О. 0 6 јужно од Венере 

Појаве код Јупптерових сателита у јуву 1963. 
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РР = почетан пролаза, SP =свршетак пролаза, SO =свршетак окултације, 
РЕ= nочеетак помрачења и SE = свршетак nомрачења. 
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о З5 

1 

1 

1 

1 

!;; 
1=:: ... 
1-< 

"' u 

1 
11 
1 
ш 

1 
11 
I 

рр 

so 
so 
SE 
РЕ 
рр 

рр 

1-< 

"' ::;; ., ~ ~ :» ::;; 
~ "' 1-< ., 

· о-
~ 

р, 

~ u t:: 

h т 

19 2 46 1 SP 
19 2 51 11 SP 
26 2 З1 1 рр 
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28 1 55 111 SP 
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Положаји Јупитерових сателита у јуну 1963. 

Таблица даје распоред Јупитерових сателита у односу на дис1< планете сваки дан у 
1ь. Кад је број изостављен, одговарајуlш сателит се налази иза Јупитера. 

Датум w . .. disk ... . Е 
11 

Датум w . . . disk. Е 

1 з .. . 2 14 17 23 . . . 14 
2 3214 . . . 18 1 ... 432 
3 4 .. . 31 19 4 .12.3 
4 4 .. . 23 20 42 ... 13 
5 412 ... 3 21 4 13 . .. 2 
6 42 ... 13 22 43 . . . 12 
7 431 . . . 2 23 43 12 . . . 
8 43 . . . 12 24 423 . . . 1 
9 3421 ... 25 4 1 . . . 32 

10 432 ... 1 26 4 ... 123 
11 1 ... 432 27 24 . .. 3 
12 12 ... 34 28 1 . з . 24 
13 2 . .. 134 29 3 . . . 124 
14 13 . .. 24 30 312 .. . 4 
15 з ... 124 
16 321 . . . 4 

А . Ђ . Ј(убичела 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Скреliемо пажњу да је банка променила број жвро рачуна Астро
иомског друUIТва "Руђер Бошковвli" . Нови број је 101-22-608-13. У 1963. г. 
новац слати преко овог броја. 

Уједно обавештавамо чланове да lie скупштвна Друштва бити одр
жана ~ фебруара 1963 у 10 часова на Природно математичком факултету 
у Београду. Управни одбор подноси скупштиви предлог да се убудуliе 
члаварива одвоји од предплате ва часопис "Васиову". Byдylia чланарива 
и предплата биliе: 

Ћаци и студенти 
Грађани 

60 
120 

300 Див. 
420 

Цена једног броја "Васноне" 

240 
300 
125 500 

Ћаци в студенти могу бити чланови само преко својих подружвица 
Астрономског друштва "Ру!;ер Бошковвli". Граl)авн могу бити чланови 
уплатом 420 Дин. преко подружвица или уплатом исте суме на горљи број 
.жиро рачуна. Подружвице задржавају чланарвиу себи а иа жиро рачун 
Друштва ша.Љу само чист укупан износ свих предплатз са адресама пред
платвика. Ко не измири члаварвну и предплату за 1962. и 1963. годину 
нelie добијат,и Васиову за 1963. 

Против овог предлога можете гласати усмено ва скупUIТиви, или 
писмено ва адресу: 

Управни одбор 
Астровомског друштва "Р. Бошковнli", 

Београд, Волгииа 7 
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БЕОГРАД 

MARINER П OТКRIVA TAJNE VENERE 

Uspeh vasionskog broda "Mariner П", najvece arnericko vasionsko 
dostignиce do danas, znaci izvestan korak napred и programи interplane
tamog ispitivanja predvidenog za 1964 godinи. Ovaj vasionski brod, kao 
sto је vec poznato, lansiran је 27 avgusta 1962 godine роmоси rakete "At1as
Agena" sa arnerickog opitnog po1igona Саре Canavera1. Tezina sarnog broda 
iznosi1a је oko 200 kg. Tri dana pos1e 1ansiranja иkljиcena su cetiri instru
menta za merenje magnetnog ро1ја, kosmicke pramne, naЬijenih cestica i 
Sиnceve p1azme. Od tada ova cetiri instrumenta sи poslala vise od pet mi
liona podataka. 

"Mariner П" је dao оЬi1је vaznih, novih, naиcnih podataka о p1aneti 
Veneri, иkljиcujиci i podatke da p1aneta nema mozda magnetno polje, kao i 
novo procenjivanje mase p1anete. 

Druga va:lna otkrica, doЬijena pomocu vasionskog broda, koji se naj
Ьlize primakao Veneri 14. XII. 1962 godine, sи s1edeca: 

- P1anetl1 rotira vr1o 1agano, izlazuci mozda stalno istu stranи prema 
Sиnси. Ovo је potvrdeno eksperimentom роmоси radara od strane naucnika 
Laboratorije za mlaznи propиlzijи (Jet Propиlsion Laboratory) и periodи 
oktobar-decembar. Rezиltati eksperimenta pokazuju da Venera moze da 
rotira и smeru sиprotno od smera rotacije Zem1je, mozda samo jedanput 
svakih 250 dana. 

Nije Ьilo jakih radijacija koje Ьi Ьile vrlo opasne ро zivot vasionskih 
pиtnika, sve dok se nije nais1o na oЬlake jonizovanih cestica sa Sиnca. 

Rezиltate ovog vasionskog 1eta objavila је Nacionalna vazdиhop1ovna 
i vasionska agencija (NASA) 28 decembra 1962 godine. Mnogi detalji sa
opSteni sи naиenicima na 129-om sastanku Americkog иdrиZenja za napredak 
nauke, odrZзnom 26. ХП. 62 godine u Filadelfiji, kao i na Nacionalnoj kon
ferenciji Americkog fizickog drustva i AmeriCke geofizicke иnije и Sten
fordи, Kalifornija, 28 decembra 1962 godine. 

Osustvo magnetnog polja znaci da vasionski brodovi sa posadom prema 
Veneri nece imati da se bore sa otporom, kada se priЬ1i:lavajи i sleeи na 
planetu. 

Naиcnici tvrde da magnetometar nije zabe1ezio tragove magnetnog 
polja, kada је vasionski brod prolazio pored Venere na rastojanjи od 34.55() 
km. Instrument је sagraden tako da registruje magnetno ро1је velicine manje 
od 5 gama. Magnetno polje Zemlje је 30.000 gama na ekvatorи i 50.000 garna 
na polovima. 

Medиtim, naиCnici ukazujи ·na cinjenicu da ovo ne znaci da Venera 
nema . magnetno polje, posto иticaji vetrova sa Sиnca mogu da ogranice 
stvarno magnetno polje. na oЬlast koja је vrlo Ьlizи planete. Ako Venera ima 
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istu , pгostu magnet1ш stгukturu kao i Zem1ja, ve1icina _njenog ро1ја n~ ро~ 
,,г · iпi moze da bude manje od 5-10% magnetnog ро1Ја Zem1Je, па ПЈеnо Ј 

1 ovrsini. 
Oni ukazuju takode da је "Mnriner" р гоsао \Teneru sa stгane Sunca. 

Ako bi prosao sa suprotne strane, ima mnogo izg1eda da se otkrij e cak i s1abo 
magnetno ро1је, јег Ьi u tom s1uca ju vetar sa Sunca "potisnuo" magnetno 
1 о1је oko Venere ргеmа "Mariner"-u . • .. . . 

Drugi opit pomocu "Mariner"-a, u teznJI da potvrd1 da Venera 1ma 
vr1o ma1o magnetno ро1је - i1i mozda пikakvo - ukljucuj e pckusa j da se 
otkгiju magnetni pojasevi u oЬ!iku zamke oko Vene1·e. Vasioпski brod је 
otkrio ko1iCinu od samo јеdпе cestice u sekundi za vreme najЬ!izeg priЬ!i
zavanja. Na istom rastojanju od Zem1je ova cifra i~nos i neko1iko hi1jada 
cestica u sekundi . Iz Laboratorije za m1aznu propulZIJU kazu da ova posma
tranja teze da potvrde da spororotiгajuca te1a imaju ma1o magnetno polje -
potvrdujuCi па taj пacin teoriju da su magnetna ро1ја p1aneta stvorena radom 
unutaг jezgra p1anete. 

Naucпici Nacionalne vazduhoplovne i vasionske agencije su objavi1i 
da је, prema пovim procenama, masa Venere 0,81485 puta masa Zem1je, 
sa mogucom greskom od 0,015 % . 

Podaci su dobijeni pomocu tzv. "dvostranog Dopp1er-a", ukljucujuCi 
i kruzni put pomocu radio signa1a. Poredenjem iz1aznog i u1aznog signa1a, 
пaucnici su u stanju da odrede koliko se brzina vasionskog brcda povecala 
uticajem gravitacionog polja Venere. Ovo је dalo naucnicima potrebne pc
podatke za odгedivanje mase planete. 

Na osnovu podataka pre i posle sиsreta sa planetom, naиcniCl се po
tvrditi svoje ranije pretpostavke. 

Pomocu ve1ike, sfericne jonizacione komore i dva Gajgerova brojaca 
koji rade zajedno, dobijeni sи podaci о malim ko1iCinama zracenja cestica 
naЬijenih visokom eпergijom. 

Naиcnici Nacioпa1ne vazdиhop1ovne i vasionske agencije (NASA) 
iznose da suncana zracenja i visoko energetski naЬijene cestice koje proisticи 
iz toga, mogu pretstav1jati znaeajnи opasnost prema vasionskim pи~nicima . 
No ove pojave nisи registrovane od strane "Mariner"-~· Instrиmentt ~-а va
sionskog broda pokazujи da istih nije Ьi1о, sem и s1исаЈи оЬ!аkа sa koJim se 
brod sиkoЬio 23. Х. 1962 godine. 

Ukиpna doza radijacije registrovana pomocu jon~zacione. komor7. u 
toku sиsreta iznosi1a је samo oko 0,24 rentgena и samoJ komoп . DeЬI)lna 

ce1icnog zida komore iznosi1a је 0,254 mm. . . . . 
Opit sa radarom, koji је pokazao 1aganи rotaCIJи p1anete, voden Је lZ 

stanice za pracenje и Go1dstoиnи, Ka1ifornija, иz pomoc naиcnik~ NASA-e. 
Ма1а bi"zina rotacije и sag1asnosti је sa osиstvom magnetnog ро1Ја oko p1a
nete Venere. 

Smatra se, da се narednih meseci, pos1e deta1jnog preg1eda ve1ikog 
broja prispe1ih podataka, Ьiti objav1jeno mnogo novih i interesantnih Cinje
nica, koje се и znatnoj meri skinиti veo misterije sa p1anete Venere. 

"Missi1es and rockets", jan. 7, 1963 

Ing. Dragutin Knezevic 
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ЈЕСУ ЛИ НОВЕ ЗВЕЗДЕ - ДВОЈНЕ ЗВЕЗДЕ 

Тачна фотоелектрична посматраља Нове ХерЈ<ула 1934. године (DQ 
Херi<ула) поЈ<азала су 1954. године младом америчком астроному Мерл 
Уонеру да је та звезда енлипсна (замрачна) променљива са периодом 4 
часа 39 1\щнута - у то време са најмаљом познатом периодом. Код СВаЈФГ 
обилажеља оно за једничког тежишта слабија звезда пролази испред 
с јајни ј е, изази.ва ју tн<": ј ако смаљеље унуnног сја ј а . 

Уокер је показао да је у овом пару еЈ<сплодира ј fia звезда, Нова, 
звезда мања по димензији од с ја јни је и вреш•.је номпоненте . Он ј е оценио 
масу Нове са ненолико делова масе Сунца . 

Утврђv.ваље двојности DQ Хернула, а и вv.:ше других разлога даЈщ 
су повод нею'.М астрономи.ма за ~tv.:шљење да је усна двојност I<аранте
ристv.:чан знак, а можда и узрон, ноји изазива распламсаваље Нових I'. 
уопште свих еруптивних променљиВЈ_х звезда. Тю<о мv.:слv. и са111 Yoi<ep . 
Али теоретv.:чарv. досада нv.:су .урачунавали могуlшост двојности у хv.по
тезама ко је објашљавају распламсаваља нових звезда. То је разумљиво, 
јер до 1962. годv..не D Q Хернула rила је танав једv.нствени случај . 

Одушевљен сво јим одкриfiем Уонер је почео систематсни. посматрап'. 
OI<O 15 новv.х ноје су се распламсале у тоi<у последљих деценv.. ја . И ево, 
!<рајем 196 1. гоюше он је нашао да се I<Од Нове Кочи јаша из 1896 . го
дине (Т Кочијаша) на позадини: неправишrи:х флуюуација, об~~.чни.х у 
нових звезда после распламсаваља, могу издво ј ити: пери:одична понав

љања слабљеља сја ј а. Даюrе, још једна нова ј е замрачно nроменљ~.ща . 
Крива сјаја Т Кочијаша подсеl1а на нриву сјаја DQ Xepi<Y ш, ПОЈ<азу}ућv. 
аналогичне неправилности., са ф11зичком нестабилношl1у зрачеља сис-

тема. Пер1.ода јој је готово тачно једнана перv..оди: DQ Хернула . . 
Ново Уоi<ерово однриfiе јаЈ< је аргуменат у норист х1шотезе ~БОЈ

ности новv..х звезда . Да би се замрачеља могла видеп-:'. неопходно Ј е да 
зрак гледаља буде у равни путаље двојног система, а два од петнаест 
случајева даје и теорија вероватности за случајну расподелу положаја 
равни путања. 

Слични случајеви постали: су недавно познатv.. и I<Од звезда сродни.х 
новим звездама по карактеру љихових по јава. На XI Конгресу Међу
народне астрономсi<е у ни је , у августу 1961 . године, амери;н~ астрон ом 
Крафт саопшти:о је да су свих 7 звезда типа U Блv.занаца, I<OJe Је он v.спи
пщао биле уске дво јне звезде. Звезде тога типа показу ју разпл~мсавања , 
rюдсећајуfiи на ерупције нових, али маљv..х размера, пон:ављаЈу1щ се за 
стотинак или десетю< дана. Код U Блнзанаца је млади: пољсi<И астроном 
Кшеми:нсю-:, стажирајуfiи на амерv..канским опсерватори:јама , нашао у 
децембру 1961. годи:не замрачну звезду која понавља на јмаљи с ја ј свака 
4 часа и 1 4 минута. 

Од нових са понављаљем распламсаваља, ко је, ренло би: се, _чине 
прелазни степен између ти:пични.х нових, код којих се в~дело само Је~но 
распламсаваље, и звезда типа U Блv..занаца, вefi одавно Је познат ДВО ЈНИ 
систем Т Северне Круне. Горе наведени Крафт саопштио је 1961 . године 
да је поновљена Нова WZ Стреле спектрална двојна са периодом од_о~о 
80 минута. Још раније је Уокер посматрао нод те звезде манси.мум СЈаЈа, 
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ноји се понављао у размю9' од 40 минута. И сво, прошле (1962) године 
Ј{шемински је доказао да Је та звезда за,'\\рачна променљива са необично 
нрат1юм периодом од 81 минуте 38 секунада. Максимуми које је посматрао 
Уш<ер објашњавајусетиме што нрива сјаја WZ Стреле има два минимума 
неједнш<е дубине и међу љима два макСИ11\Уh1а. Танав вид криве сјаја 
(тип Бета Лире) објашљава се тиме што су звезде у систему тако близу 
једна друге да су под дејством узајамног привлачења добиле упадљиво 
елипсоидални облин . 

Ова одкрића, нема сумље, одиграће важну улогу код објашљеља 
процеса у ерупти.вним промеюьивим звездама . Утврђиваље двојности 
нод нових даје нључ разумеваљу механизма љихових распламсаваља, при 
чему се ослобађају огромне количине енергије. 

Георгије Бороцки 

RIMSKA ASTRONOMSKA OPSERV ATORIJA NA MONTE MARIU 

Ita)jja је јсdпа od kolevkj astronomjjc, а danas u Ita\jjj postoji obj lje astronomskih 
usraпova - opservarorjja ј jnsrjrura. Od Torjna do Trsta i od Mj\ana do Katanjje, nizu se 
pozпate ј cuvcпe opservatorjje, Ьilo astronomskc, Ьј\о astrofizjcke. Ima ih na svim nad
rnorskjm ,, jsj пama, od onjh u prjmorskjm krajevjma, do one na Gran Sasu, na nadmorskoj 
visjnj od skoro 2300 metara. C:ak su ј раре podjg)j ј to prj)jcno davno, jednu od vodeC:ih 
.astronomskjl1 opservatorjja - opscrvator jju u Kastel Gaпdolfu, letnjoj rezjdencjjj papskoj. 

Ovdc сеnю prjkazarj jedпu od najpozпarjjjh jra\jjanskjh opse!"vatorjja, "Osservatorio 
Astroпomjco dj Roma, su Мопtе Marjo". 

Ova naucпa ustaпova, koju је osnovao godjne 1827. poznarj astronom Skarpe)jnj, 
predstavljala је zavt·sctak pokusaja ј rea)jzacjju teznje da se u Rjmu obrazuje rep!"ezentarjvna 
.astronomska opsei"varorjja. 

Prva astroпomska opservatorjja tl Rjmu, Ьј\а је podjgnuta negde oko Ј 675. godjne; 
ona se пalaz jla па mestu koje је nazvano Saпta Marja јп Va\jce\a. Nju ј е podigao astronom 
Ponteo, kojj је posmatrao kometu iz 1680. godjne (poznata Ve\jka kometa). Njegova pos
matt·anja su posluzj)a Ser Isaku Njutnu, prj njegovjm teorjskim jzucavanjima. 

Ovo је prva sta\пa astroпomska opservatorjja, а one ranjje: Klavjusova, Gotjgnjsova ј 
Зajnerova Ьile su sasvjm provjzorne, postav\jene na terasama, krovovjma i uzvjsicama. 

Posle Ponteove opservatorjje, cuvenj astronom Bjankinj, podjze na Kvjrjnalu, malu 
opservatorjju, gde је u godjпama 1726. ј 1727. jzvrsjo zapazena posmatranja p\anete Venere. 

Posle dve manje opservatorjje , koje su Ьile sasvjrn efemerne, Ьila је podignuta opser
vatшjja Gaetanj, u ЬJjzjnj crkve Santa Marja Madjjore, сјјј је drugj djrektor Ьјо poznarj 
Skarpe\jnj, osnjvac opservatorjje о kojoj је rec u ovom clanku. 

1 Skarpe\jnjjev naslednjk, Injacjo Kalandre)j, Ьiо је necak osnjvaca astronomske 
opservatorjje u Rimu, pre one jz 1827. godjne. Ova mala opservatorjja, koju је podjgao 
Duzepe Ka\andre\j ocuva\a se sve do danas, mada ju је ukjnuo padre Sekj, jos Ј 850. godjne. 

Kada ј е posle Napo\eonove epizode, Rim ponovo postao sedjsre рара i prestonjca 
papske drzave ~ jos u~·ek mu је nedostaja\a reprezentatjvna i za ono doba rnoderna opser
vatorjja. 

Рара Lav XII, cjm је usto\jcen Ј 823. godjne, росео је da pokrece pjtanje opserva
torjje sa mrtve tacke. Mada su tada postoja\e cetjrj opservatorjjjce, u samom Rjmu - to 
nije Ьilo dovoljno. Рара је naredjo u svojoj buJj, " Quod Divina Sapjentia", dve stvarj: 
podjzanje ustanove ј пјеnе cj\jeve. On kaze: "Moderator Speculae Astronomjcae assjdue 
caelum servet atque ephemerjdes componant" ... 

1 tako, Skarpe)jnj, djrektor opservatorjje Gaetanj, а ос\ Ј 8Ј4. godjne profesor astro
nomije na Rimskom ko\egjju, osnjva prvu " Specola Romana". 

On је jzabrao jsrocnj toranj palate na Karnpjdo\jiu. Ova rjmska pa\ata posluzj\a је 
сео јеdап vek opservatorjjj, sve do njenog preseljenja na Monte Mario. 

Rimska opservatorj ja na Karnpido\jiu, sto је Ьiо njen zvanicni nazjv kroz сео jedan 
vek, dala је njz emjnentnih strucnjaka, а na njoj su obavljeni preciznj i vaznj radovi iz 
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astrometrjje, nebeske mehanike, meteorologjje, geofizjke jtd. jtd, kao ј cjtav njz radova jz 
svih oЫastj astronomjje. 

Razume se da Ьј prjkaz jednog veka rada na ovoj opservatorjjj jsuvj§e produzjo obim 
ovog clanka, tako da се bjtj spomenutj samo neki dogadajj ј notiranj jzvesnj radovj na polju 
nauke. 

Posle Skarpelinija, kojj је ruko,rodio opservatorjjom sve do 1841 . god jne ј u сјје doba 
је nova naucna ustanova "stala na noge", dolazj pomenutj lnjacjo Ka!andreJj, kojj је snabdeo 
opservatorjju dobrjm ј vaznjm jnstrumentjma, medu kojjma se nalaze merjdjjanskj jnstru
ment od Ertela ј ekvatorjjal od Merca. Osjm organjzatorskih sposobnostj, Kalandre\j 
је pokazao ј druge. Ostavjo је vrlo vazne radove о poremecajjma putanja malih planeta ј 
kometa, о sopstvenom kretanju zvezda, о Mesecevjm taЬJjcama ро Hanzenu jtd. 

Pos\e Ka\andreljja, opservatorjjom је rukovodjo Lorenco Respjgj, za koga jraЩani 
kazu, da је Ьiо s\ava rjmske astronomjje. On је kao djrektor opservatorjje u Bolonjj, pre~ao 
u Rim, na pozjv рјја IX, 1866. godjne, da popunj upraznjeno mesto direktora Rjmske opser
vatorjje. Respjgj је prvj proucavao protuberance ро celom rubu Sunca. Pronasao је da ј е 
Sunceva hromosfera vjsa na njegovim po\ovirna, nego na ekvatoru. Njegov j radovj о spek
trirna zvezda, а narocjto о scjntilacjji zvezda su kapjtaJnj . Engleski fizjcar Rolj, kaze za 
Respigjev rad о scjnrj)acjji da је: "The most jmportant work upon thjs subject" ... 

Pos\e Respjgja ј njegovog ucenjka ј naslednika Alfonza dj Lede, kome se najvjse 
duguje za veJjki katalog zvezda: "Cata\ogo Stellare Capjroljno", kojj sadrzj 4012 severnih 
zvezda, dolazj na polozaj djrektora jedan nas covek - Ilija Mj\osevjc, koga jraJjjanj zovu 
Elia MjJosevjc. Ovaj Е\ја se rodjo u Venecjjj 1848. godjne, а 1902. postaje djrektor, jsrjna ne 
opservatorjje na Kampjdo\jju, vec njene fi)jjale , takode Юmske opservatorjje - Ko\egjo 
Romano. Ovom opservatorjjom, jzmedu ostalih, rukovodjo ј е ј Ande\o Sekj, о kome jma 
jedna beleska u "Vasjonj" br. 3/1962. 

Mj\o~evjc је dopunjo Respjgjev ј Dj Ledeov katalog.sa 2491 juznom zvezdom, Roje 
su takode kata\ogjzjrane ј sa ve\jkom tacnoscu posmatrane. 

Jos jedna cinjenjca, zbog koje treba pomenutj Milosevjca, u vezj је sa opservatorjjom 
na Kampjdo\jju. On је Ьiо prvj, kojj је predlagao M onte Marjo, kao jdealno mesto za rjmsku 
opservatorjju. 

Pos\e Dj Ledea, na polozaj djrektora opservatorjje na Karnpjdoljju dolazj, godjne 
1922. najcuvenjjj, modernj jraljjanskj astronom Duzepe ArrneJjnj, (v. "Vasjona" br. 2/1962). 
U doba ovog astronoma jzvrseno је preseljenje opservatorjje na njeno danasnje mesto . 

Najzad, posle srnrtj ArmeJjnjjeve, na polozaj djrektora dolazj Masjmo Cjmjno, 
profesor unjverzjreta jz KaJjjarja. 

Danas, Astronornska opservatorjja Monte Marjo, predstavlja jednu od vodecih 
jralijanskih opservatorjja. Qsjm centrale na Monte Marju, osnovane su ј filjjale, јЈј pornocne 
opservatorije i to: Astrofizicka sekcija, na Monte Porciu, u Rirnu, kao i visinska opservatorija, 
na Campo Irnperatore, na planini Gran Saso, u Italiji, cija је tacna nadmorska vjsina 228(} 
rnetara. Osirn ovoga, pri opservatoriji Monte Mario, u Rimu, otvoren је astronomski rnuzej, 
od velikog znacaja i interesa. 

Jos jedna zanimljiva cinjenica. Opservatorija Monte Mario poseduje u svojoj Ьi
Ьlioteci, dragocena prva izdanja de\a Kopernikovih, sto је obzirorn na to, da је Kopernik 
dugo Ьiо na "lndex \Љrorurn prohiЬitorurn", i takode, vodeci racuna, da је Rjm sve do pre 
stotinak godina Ьiо prestonica papske drzave - zaista kuriozitet. 

Osim k!asicnih Kopemikovih spisa, ЬiЬ\ioteka poseduje i ova prva izdanja: "Alma
gestu", Klaudija Ptolorneja, "Sferu" engleskog kaludera Holivuda, poznatijeg kao Sakro
bosko, zatirn: "Novu Almagestu", od Riciolija; "Rosa Ursina", Kristofa Sajnera; Hevelov. 
"Theatrum Cornetarurn", sto Ьi se na nasern jeziku reklo: "Pozorje kometa" i najzad, na
cionalno izdanje dela Galilea Galileja, koje nije tako staro, ali је zato vrlo pompezno. 

Ova dela su veCinorn prikupili: Respigi, Di Lede i Takini, euveni astronom, direktoг 
opservatorije Rimskog Kolegija, prethodnik Milosevicev. Po!jska је zaduzila ovu italijansku 
opservatoriju. Jedan strastan kolekcionar, Poljak, А. Volinski, poklonio је prva izdanja 
Kopernikovih dela. 

Muzej ove opservatorije poseduje citav niz vrlo starih astronomskih instrumenata. 
od kojih, najstariji је astrolab sa natpisima iz Korana, koji datira iz 1175. godine n. е., iz 
doba kalife Saida Ibrahima,anapravljen је u Valenciji, godine 593. ро bekstvu Muhameda iz 
Meke u Medinu. Osim ovog astrolaba, valja pomenuti dva nebeska g!obusa od Kaufrnana,. 
tj. Merkatora, zatim durbin koji је konstruisao Eustahije De Divinis, godine 1660. i drugi 
durЬin od Montanarija, posvecen Federiku Gonzagi, vojvodi od Mantove. 
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Zahvaljujuci Djuzepe Armeliniju, obnovljena је gradevina na Monte Porciu, na 25 
kilometara od Rima. Ovde је smestena Astrofiziёka sekcija, kako bi sama sekcija imala vise 
podobnosti za rad i kako bi se centrala na Monte Mariи rasteretila. 

Takode, na Armelinijev predlog, formirana је jos Ј 931. godine filijaJa tadanje Kampi
doljiske opservatorije na Gran Sasu. Ovde se htelo da se dobije jedna visiпska opservatorija, 
za izucavanj e di fuznih maglina i interstelarnog gasa. Ova opservatorija, pored ostalog је 
vrlo pristupacna. Zupcasta :ieleznica radi od podлo:ija planiпe do same opservatorije. 

Mada ј е sa izgradnjom ove filijale pol:e to Ј 931. konacno је sve bilo gotovo Ј 954. 
godiлe. Opservatorija ima odlican Smitov teleskop sa otvorom od 92 santimetra. 

Sama opservatorija па M onte Mariu naJazi se izvan grada, gradske buke i prasine, 
kao i elektri cпog osvetlj eпja. Ona је gradena ро ugledи ла Vasiпgtoпsku opservatoriju. 
G lavпa zgrada је trospratпa i па terasi poslednjeg sprata podignute su tri kupole, јеdла sa 
pt"ecпikom od osam metara, а druge dve ироlа manje. U malim kupolama, nalaze se astro
graf Pecval, sa cetvorostrukim objektivom, а и drugoj mali pomocni ekvatorijal. U glavnoj 
је bio veliki ekvato1·ijal marke Srajпl1aji-Kavinjato sa 39 santimetara otvora. M edutim, on 
је ostecen пedavпim pozarom u toj kupoli, i sada se obпavlja . 

Opser\ratorija, za tim, poseduje fotoheliograf, koпstrui san Ј939. godine, marke As
kaпija . 

Sledi Suлcev toraпj. Kako је Rimska opservatorija odavno stavila sebi и zadatak 
proucavaпje Suncevih pojava, sasvim је prirodno da је и njoj sagraden Suпcev · toranj, ро 
i zgledи dosta nalik na Maunt Vilsonski, а takode i onaj и Arcetriu, kraj Firence. Ovaj toranj 
је konstrui san Ј 950-51. godine. Visina mu iznosi 37 metara. 

Osim ovoga, valja spomenuti celostat i spektroheliograf, koji se nalaze u okviru po
menutog Suпcevog tornja. 

U okviru opservatorije nalazi se meridijanski krug i meridijanski instrument, koji 
sи decenijama sluzili pri izradi fundamentalnih kataloga zvezda, о kojima је bilo reCi. Za 
ove instrumente podignuti su posebni paviljoni. Osim ovoga, podignut је i toranj koji 
pokazuje gde prolazi pol:etni meridijan za Italiju, racunat u odnosu na ovu opservatoriju. 
Ovaj fundamentalni meridijan је naroCito vazan za italijansku geodeziju. 

Na kraju, treba spomenuti paviljone pasa:inog instrumenta i prvog vertikala. 
Glavna polja rada na opservatoriji su bila i jesu ova: Sferna i poziciona astronomija. 

Ovde spadaju od glavnih radova: Zvezdani katalog, mikrometarsko merenje polo:iaja dvojnih 
zvezda, merenje polo:iaja planeta, planetoida i kometa. 

Proucavanje Sunca. Merenje horizontalnog precnika Sunca prilikom svakodnevnog 
prolaska kroz meridijan. Merenje (dnevno) Sunceve radijacije, svakodnevno fotografisanje 
Sunca i izucavaпje pega. 

Fizika zvezda. Zvezdana dinamika. Kosmogonija. Nebeska fotometrija . 
О ovome saradпici opservatorije referisu u puЬiikacijama opservatorije i u raznim 

izdanjima rimskih akademija: Dei Lincei i Papske Akademije. Najveci broj radova ostavio 
је pokojni profesor Armelini, koji је, izmedu ostalog, Ьiо i clan Srpske akademije nauka. 

Italijanska astronomija pola:ie i dalje velike nade u ovu ovako dobro op1·emljenu, 
razgranatu, modernu i dobro vodenu opservatoriju. 

Dragoslav Eksinger 

MOGUCNOSТI LJUDSKOG LET А NA MESEC 

Dzinovski koraci kako nauke tako i tehnike ka sve vecem usavrsavanju daju za pravo 
da se sasvim ozЬiljno sa najkompetentnijih mesta razmislja о mogucnostima leta na Mesec 
vasionskih brodova sa ljudskom posadom. 

Jedna od najvecih jnstjtucija za ovakve poduhvate је svakako i National Aeronautics 
.and Space Administration - NASA, koja okuplja americke naucnjke. Prema njihovoj za
misli postojala Ьi zasada tri naCina da se dospe do ovog jedinog zemljinog prjrodnog satelita. 
Mjslj se prvo na direktan let na Mesec. Ovakav plan, na prvi pogled, najprostiji, morace iz
vesno vreme da ostane ро strani posto је skopcan sa realizacijom ogromne potisne sile koju 
danas poznate rakete ne mogu da proizvedu. Vjse paznje posveceno је metodj da se Mesecev 
vasjonski brod usput puni i to pomocu jednog drugog broda-tankera koji Ьi Ьiо lansjran u 
{)rbltu oko Zemlje, а snabdeven tecnim kjseonikom. Teskoce se pojavljuju vec na pocetku 
jer је potrebno lansiratj dve teske rakete takorecj istovremeno. 
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Ро svemu sudeci treCi plan koji се sada Ьiti malo podrobnije opisaл, obecava maksi
malne rezиltate, ра cak i ЈО do 15 procenata materijalne ustede. G~avna karakterist~ ?V~ 
metode је da se orblta oko Meseca iskoristi kao startna osn~va vasюn~ko~ broda koJ~ Ь1 se 
spustio na povrsinu Meseca. Ali da pocnemo od P?c~tka tJ. ?d ~ans1ran}a sa Ze~IJe. ~а 
slici Ј . prikazan је brod "Saturn С-5" onakav kakav се 1zgledat1 pr1 po~asku sa ~eml}e. ~ше 
ga tri stepena od kojih su prva dva iskljucivo_ pogo~~~og_ karaktera. Prv1 stepen Је ust:-rarl pet 
Rocketdyne-ovih F-1 motora, dok se drug1 sastOJI lZ 1sto tako pet motora samo t1pa !-2. 
Motor istog tipa pridodat је trecem stepenu koji nosi korista':1 teret. Ova_ko konstrwsa!' 
vasionski brod Ьiо Ьi visok oko 100 metara а te:iak 3000 tona za}edno sa gor1vom. Same dt-
menzije govore kakve ogromne napore zahteva ovaj plan. . 

Glavni deo ovog broda је ustvari njegov treci stepen u ko~e se nal~.z~ trt astr~nauta 
а koji је sastavljen iz tri posebna dela: komandnog, uslu:inog dela 1 del~ ko!t Ј~ nameщen da 
se spusti na Mesecevu povrsinu. Receno је vec da su prva ~va stepena tsklJu.ctvo pogonsk?g 
karaktera, ра Се kao takvi ј Ьiti upotreЬJjeni da ubace trec~ Ste~en _u p_uta~}U OkO .~emlje. 
Prema tome najveca sila Ьiсе upotreЬijena vec na pocetku tJ. prt. savladtvaщu ZemiJme te:ie 
ј otpora atmosfere. Dalji tok puta vise се Ьiti skopcan sa l?roЬiemtma manevarsko~ karaktera. 

Posto је treci stepen ubacen u putanju oko. ZemiJe, za. vrem~ dok n~prav1 od 1/2 do 
1 1/2 krug Ьiсе proverene oprema ј unapred predvtdena putanJa. Zattm sledt ?-astavak puta u 
upravcu Meseca i to, naravno, samo treceg stepena, pomoeu pomeiiutog щegov?g motora 
Na ovom trodnevnom putu mnoge се stvarj Ьiti ucinjene. Najslo_zenije od svega Је svakako 
to sto се komandnj i uslu:inj deo Ьiti odvojeni od dela koji је predv1den da se spust1 na Mese
cevu povrsjnu i koji је nazvan, iz razloga nacina lansjranja, "Buv~"· Ovo odvajaлje се. Ьiti 
jzvrseno u cilju da se komaлdni ј uslu:ini deo okrenu ~ ~onovo spoJe sa "13_uvom" kako Је to 
prikazano na sljci 2. Tada се i motor treceg stepena bltl odb~cen, а. za daiJe popravke kursa 
upotreЬ!javace se motor uslu:inog dela. Podrazumeva se da се posada za vreme leta stalno 
kontrolisati ј vrsiti eventualne popravke putanje. 
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Ovaj drugi deo puta koji је росео sa putanje oko Zemlje zavrsice se na oko 180 km 
od Mesec~~e p~vrsine, gde се skrenuti u putanju oko Meseca. То се Ьiti ustvari baza odakl~ 
се se Izvrsш d1:ektno SJ?UStaпje na Mesecevu povrsinu. Za ovaj poduhvat pre svega Ьiсе 
potrebno, kako ЈС predv1deno, da dva astronauta (treCi ostaje u orЬiti oko Meseca) udu iz 

S/. 2. S/. 3. 

komandnog dela, gde su se dosada svi nalazili, u "Buvu" koja се Ьiti tada odvojena od majke
bro.da (ko~andnog ј usluznog dela) ј sama pocei:i da se krece oko Meseca. Kasnije cemo 
rect ~~to Је neoph<>?no! d~ о?а ova nov~nastal~ ~roda jmaju jsru periodu revolucije. Kada 
"Buva bu~e u taCica na)biiZoJ Mese~.evoJ povrs~t (о~о 15 km), posada се Ьiti u moguenosti 
da se detal)no upozna sa konfiguract)om terena 1 da tzabere mesto za ateriranje. Ako takvo 
mesto ne bud~ pronadeno korjstjce se cinje~ica da brodovi jmaju slicnu revoluciju ра· prema 
to~e J?rolaze )edan pored drugog tako da bt eventualno odustajanje od aterjranja ј ponovno 
spa)anJe "B~ve" sa majkom-brodom Ьilo osjgurano. 

. Ukollko .. se, kao sto se pretpostavlja, nade pogodno mesto za spu§tanje, Ьiсе aktj-
VIran motor kOJl.sama "Buva" poseduje da Ьi ·SC ona usporiJa ј bez jaceg potresa spustila na 
Mesecevu P?V~SIПU, Astronau.tima се Ьiti ostavljeno do cetjri dana da ро programu jgpjtaju 
sve karak~er1stil<e Mesecevog tla, kao ј uslove kojj tamo vladaju. Za povratak u orЬitu oko 
~е~еса Ь1се UJ?Otre?ljen jedan deo "Buve" kao rampa· za lansiranje, kako је to pokazano na 
~ltc1 З . Ponovш spOJ majke-broda ј broda kojj је Ьiо na Mesecu је najtezi deo Ieta. Kontrola 
lПS~!Yle~ata, ?P~eme, opasno manevrjsanje sve to zahteva udvostrucenu budnost. Ро celoj 
Zem.IJIПOJ ~ugll Ь~се rasporedene pratece stanice koje се radio putem pratjtj ovaj let. Takvih 
staшca vec sada tma 147. · · 
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Kada ovo kriticno spajanje bude zavrseno Mesecevi istrazivaci се sc vratiti u komandпi 
deo з motor usluznog dcla ponece vasionski brod prema Zemlji. Pri ulasku u atmosferu 
u sluzni deo се se okrenuti da Ьi svojim tupim delom iSao napred iz razloga gustine atmosfere. 

Naravno 0 \' 0 su sve samo planovi ali nema razloga da se to i ne cstvari. NASA ј е 
p reduzela ozЬiljne korake. u tom cilju. pripremajuci prethodno neke druge programe, kao 
sto Је , na pпmer, lans1ranJe oko ZemiJe dva coveka (Gemiлi program) i upucivanje instru
meпata na Mesec (~urveyor pr~gr.al!l ). <?vi programi treba da obezbede iskustvo koje ј е 
пeophodno da Ь1 se 1zbegao svak1 rшk pr1 IJudskom letu na Mcsec. U svakom slucaju treba 
se nadati da се se i ovaj grandiozan poduhvat ostvariti. 
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ДА ЛИ ЈЕ У ТОКУ СВОЈЕ ИСТОРИЈЕ ЗЕМЉА ИМАЛА 

ПОСЕТИОЦЕ ИЗ КОСМОСА 

Последљих година једно nитаље све више интересује астрономе свих земаља: 
да :1и је можда Земља у току своје дуготрајне историје имала nосетиоце из космоса. 
111ноге легенде, нод више народа, затим Библија, апонрифи и неки антични списи , 
уназују на то , да су можда једном или више пута са других планета, можда ча1< и из 
других звезданих система ненанва бива долазила на планету на нојој живимо . Ту 
,\iогувност не ИСI<Ључује науна. У прилог овоме иде постојаље нених споменю<а по
дигнутих пре појаве човена, или на начин нанав човену није био познат у време l<ад 
су подигнути . 

А1ю пажљиво анализирамо материјал који је прикупио русни анадемин А. А. 
Ј(азнацов дови вемо до закључка да је то више него вероватно. 

Пођимо прво од старозаветног казивања познатог као мит о Еноху . Овај мит 
налазимо у апокрифима, религиозним списима које је uрнва одбацила а ноји су за 
историју тако интересантни. Мит о Еноху гласи (Енох сам прича о својим доживља
јюш): 

Једног дана , кад је напунио 360 година, док је спавао, дошла су љему два 
страшно велина човека , канва нинада на Земљи није видео. Лица су им сијала нао 
Сунце, очи изгледале као упаљене свеве, из уста им избијала ватра, а руне им биле 
нзо златна крила. Они га пробудише и реноше му да их је господ послао да га поведу 
са собом на неб:са , с тим да , над се врати , исприча синовима и осталим унуваниhlа шта 
ј е тамо видео. 

Еиох се силно уплаши, а онда га она двоица узму у своја нрила и понесу на 
nрво небо. Ту га изведоше пред "Старешине и управљаче звезданих редова" који 
1\IY показаше кретаља звезда из године у годину и одакле долазе облаци и где су снла
дишта снега и росе . Видео је превелико море, веве од оног на Земљи. 

После тога га понеше на друго небо, где нађе осуђенине нано се муче. На треhем 
се. налазио рај. Али на северу наиђоше на маглу и таму, без светлости и огља. 

Важније је оно што је Енох видео на четвртом небу : показаше му Сунце и 
Месец, љихове размере и нретаље, како излазе и залазе, кано са запада опет долазе 
на исток, нолино траје година и како се рачуна. Затим, на петом небу, Енох срете 
нена биЋа налю< на огромне људе, а на шестом виде анђеле са лицима светлим као 

Сунце, како проучавају устројство света и кретаље Сунца, Месеца и звезда. На 
седмом небу му показаше Господа на престолу. 

Енох је записивао без престанка 30 дана и толико нови оно што је Вретил, 
арханђел који пише о делима господљим, из кљига читао. Тано је исписао 360 кљига 
у нојима се говори о Земљи и мору, .о кретаљу елемената, о времену, о годинама и 
данима . 
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Пошто је са овим Енохова обука била завршена, Госnод му навреди да над 
сиђе на Земљу исnрича својим синовима шта је све видео и шта је чуо, а кљиге да се 
чува) у са оца на сина. За ово му је оставио 30 дана , а nотом he nослати анђеле да Еноха 
узму са Земље. 

Један астроном ноји је снренуо nажљу на ово наже да овде може бити и истине. 
Понушајмо да nостуnно разјаснимо Енохово заЈ11ршено nричаље. Пре свега , седмора 
небеса су наравно фантазија и вероваље у љих се развило из вероваља старих народа 
да . се Земља налази у центру седам огромних концентричних станлених сфера по 
Ј<О)има се нрену седам (тада nознатих) nланета . 

Рај и nанао су очигледно насниј е додати овој легенди , јер се у доба љеног 
постанна веровало да је nанао nод земљом. 

. Потражимо истину даље; у анђеле нао надnриродна бина нико не верује, алн 
нога )С Енох држао за анђела? Она двојица која су га однела на небо како сам каже , 
су људи . А они на I<Oje је "на':lшао" горе назива анђелима али то су сигурно иста бића ; 
сигурно веома слична нама, )ер над је Енох обукао љихово одело није се много раз
ликовао од љих . Само ти људи су били јачи и виши од нас јер Енох наже да га је 
један од оне двојице носио нао лист. То нам JIIOЖe објаснити закон еволуције- љихова 
)е nланета морала бити всћа од Земље. 

Међутим нс треба да нас зачуди што их Енох сматра за анђеле. Он ·и љегов н 
примитивни савременици нису ни могли друrојачије назвати бина ноја су могла да 
лете, поготово што су дошла са неба. Лица ноја блистају могу се такође објасннтн. 
То су били скафандри од метала и стакла , 1<0ји су због своје уrлачаности блешталп на 
Сунцу. Сличне су снафандре носили први васионски путници. 

Даi<ле, рај , nанао и седмора небеса су измишљетина, али шта може бити истина? 
Анђели, кано те људе назива Енох, показују на nрвом небу звезде, облане и мора. 
На четвртом и петом небу проучавају устројство света и кретаље Сунца и Месеца. 
Размислимо ли о овоме само по себи нам се намеће питаље: Ко су ти људи, и одакле
су дошли? 

Постоји само један одговор - сви скупа и онај Госnод са седмог неба су астро
наути неког далеког и неnознатог света, који су хтели да испитају Земљу . Један 
руски научник истоr.шшљеник I<азнацова, онај исти који је скренуо пажљу на би
блиско каз~ваље о Лоту, о овоме пише: "Ако усвоји мо као могуну претпоставку да 
су у дав_но) nрошлости нека интелигентна бића долазила из васионе на Земљу, онда 
би се на)већи део Еноховог казиваља могао узети као истина. На основу досадашљег 
знаља реконструкција догађаја изгледала би овако : Становници неке неnознате планете 
на високом нултурном стуnљу , дошли су на Земљу да би исnитали прилике на љој. 
Пустили су да љихов брод кружи оно ље као вештачки сателит, а неки су се сnустили 
посебним летилицама - можемо их назвати авионима. Ту су нашли наше претке , 
људе на nочетном ступљу цивилизације, али који су већ имали развијен говор, веро
ватно~ писмо. Један од љих, онај који се крије под именом Енох, учинио им се обра
зованијим, na су одлучили да га пре свог одласка упуте у неке научне истине у прВОЈ\t 
реду из астрономије, да би стекао појам о свету у коме живи. 

По~езли су Еноха својом летнлицом кроз ваздух па је видео огромно 11Юре
океан (то )е оно огромно море веће од оног на Земљи, како каже Енох, јер он је свакако 
мислио да оно што види испод себе није Земља). Видео је облаке, а они су му објаснили 
да из љих пада киша и снег. Када је стигао на васионски брод, Енох је угледао путнике 
на љему нако се . баве посматраље,'\\, помоћу инструмената које он никако није могао 
схватити ни описати, али му је саопштено да они служе за проучаваље звезда. Извели 
су га nред свог номанданта- то је онај Господ- и овај је наредио се да Еноху издик
тирају најосновнија знаља, нако би их он nренео својим nолуобразованим саnлеме

. ницима. Због тога су га вратили на Земљу, nривремено, а затим оnет дошли по љега 
и nовели га са собом, да би, кад се врате на своју nланету, могли nоказати један nри
мерак разумног живог бића са неке nланете изгубљене у васионском nространству ... 

Ипак у овом тумачељу nостоје nроnусти. Овај је астроном ћутке nрешао nреко 
овог дела Еноховог излагаља: али на северу наиђоше на маглу и таму без светлости и 
огља. Остаје нам да разјаснимо шта је Енох nодразумевао nод овим? 

Предпоставимо да је сателитска лутаља брода на који је био одведен Енох 
прелазила nреко nолова. · 

Рецимо да се, у тренутку кад је Енох укрцан, брод налазио негде приближно 
изнад земаља античког истока, одакле је вероватно потицао Енох. Рецимо такође да 

11 

ВАСИОНА XI. 1963. 1.----------------- Ј Ј 

се брод кретао у nравцу југ-север тј. у nравцу северне nоларне области , ноја је тада 
по свој nрилици била у мраку . Еноху су сванано nонушали да објасне нано и нуда се 
крене брод и да не сад надлетети nоларне области, а затим ући у Земљю-1у сеину. 
Од свега овога Енох је највероватније успео да схвати и запамти само то да се ирене 
ка северу и да ће се ускоро нани , нако је сам заnисао: "изнад магле и таме без свет
лости и огља". Ово је nрилично важан детаљ јер нам омогунуј е да доненле одреднмо 
орбиту брода необичних дошљака. 

Сматрам да у овој хиnотези може да 
се учини још једна иcnpaBI<a. Њен аутор 
тврди да су она двојица астронаута ноја су 
дошла по Еноха уnотребили летене машине 
ној е он назива "авионима" . Међутим у ле
генди се ништа слично не nомиље, али се 

зато говори о "нрилима" . Сам Енох nише 
да су га она двојица узела на своја нри
ла, nрема томе овде следује исnравна. 
Они нису летели nомону летених машина, 
већ nомону маљих реантивних мотора на 

леђном делу снафандра. 

3ЕМЉЕ Н3 КОЈЮ<ЈЕ 
моrАо потицАти Енох 

Предnоставимо да је техника ових 
дошљана била тако висона да су усnели да 

створе маљи реантивни мотор ноји се мо
же додати снафандру, а ноји је огромне 
снаге. Према томе крила су дужи nлочасти 
држачи ових леђних реактивних мотора. 
Ови држачи су морали имати аеродинамичан облин , па није за чуђеље што су Епоху 
изгледали нао нрила. Сматрам да је тиме "све " решсно и разјашљено бар што се ле
генде тиче. 

Ано се ова nредnоставка усвоји, долазимо до занључна да су ови дошљацн 
имали невероватно развијена знаља о градљи раi<етних мотора. I<ано видимо из 
легенде, двојица од љих су долстели "са неба" по Еноха и отишли са љим назад. 
Мислим да је теже чак и замислити моторе тано вслинс снаге , а тано малих димен

зија да се r.югу уградити у снафандср, и тано енономичн1= - сnособне за лет до сате
литске лутаље и назад. 

Ово је сведочанство о невиђеној мони и огромним знаљима тих хиnотетнчннх 
nосетилаца. На крају ано је то све истина онда Ј. Гагарин није nрви човен са Земље 
који је летео вештачким сателитом. 

Наравно ово остаје само смела хипотеза дон је не nотврде материјални дон:1зи 
долгску fиha вv.ше интелегенције из космоса, или пан дон наша науна не омогуни 

летове ка другим nланетама и звезданим системима, где ћемо можда наћи доназе 
да је Енох говорио истину. 

Дpazyiuиlt Гајиli, 

уч. I раз. XI беогр. гим. 

ИСПРАВКА 

Поводом чланка Пера М. Ћурковића под насловом "75. годишљица Оnсер
ваторије у Београду", објављеног у "ВасиоНЈ.Ј" број З. за 1962. годину, од Ружице 
С. Митриновић, научног сарадника Астрономске оnсерваторије у Београду, nрим
љено је nисмо у којем скреће nажњу да је аутор чланка nропустио да nомене и 
љен дуrогодишљи рад на Опсерваторији. 

Уређивачки одбор је установио да су услед техничке грешне, на страни 70 
иза реда 18 одоздо изостала два реда који треба да гласе: 

"учешће ОйсерваШорије у радовима на идеиШификацији малих йлaueiiia ( 1956, 
М иШрииовићева) ". 

Моле се читаоци да ову исnравну имају у виду. 

У peljuвattки одбор 
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МА ТЕМА ТIСКА SVOJSTV А PROJEKCIJE ZA KARTU MESECA 

U cjJju ро!"рипјј сg рrоисаvапја polozaja, veJjCina ј prostornih odnosa objekata ј 
pojava na Mesece\roj pov1·s jnj potrebno је poznavatj tacne koord jnate taeaka, odnosno, 
omogиcjrj njjhovo matematjcko odredjvanje. Zпamo da ј е polozaj tacaka na Zemljinoj 
po\rrs jпj dat geografskjm koordjnatama- geografskom dиzjnom ј 5jr jпom ; medиtim , na 
Mesecevoj povrs jnj dat је seleпografskjm koordinatama - selenografskom duzjnom ј 5j
I·jпom ( 1, 7-8 ј 57- 60). Geografska mreza Zemlje ј selenografska mreza Meseca sastoje se 
od merjdjjaп a ј paralcla. Na kartama Zemlje, оdпоsпо, Meseca mreza merjdjjana ј paralela 
(;јпј kartogгafsku llll"CZU. Ona se doЬija prjmeпom odredeпe kartografske projekcjje, te је ј. 
пјеп оЬЈјk zav jsaп od osoЬina primenjene ргој еkсјј е. . 

о 

,·, 
-- -.-- -_Ј- -- 7 (. -~ 

• • ~ 1 - - -

s.L.1 

х 

, . 
о 

у 

sl.2 

Mesec је srednje иdaljen od Zemlje 
384.000 km sa paralaksom 57'2", 70; linjjski 
radjиs 1738 km, odnosno, djjametar 3475,9 
km, tj. oko 1/4R Zemlje (0,2725 R); prosecan 
prjvjdnj precnjk Mesecevog kruga је 31 '5". 
Otuda zracj posmatranja Meseca sa Zemlje su 
prjЬJjzno paraleJnj, te је radj prjrodпog po
smatranja Meseceve povrsjne pogodna projek-
cjja zasnovana na posmatranju iz beskonacno
stj, tj. posmatranje и ortografskoj perspektjvj, 

koja se gгafiCko-geometrjj skj ј matematjckj primenjиje i ispoljava kao ortografska projekcjja. 
Projekcjja za kartu Meseca ј е: 
1) Ortografska - иsled toga sto sи zraci projektovanja upravnj na projekcjjskи ravan 

(sl. 1) иslovljeno pe1·spektivom jz beskonacnostj, te paraleJnjm pravcem zrakova, prj cemu 
su d = оо, D = оо, odnosno D = d = оо. Posto su zracj projektovanja medиsobno paraleJnj, 

to ј е nezavjsna udaljcnost projekcione ravni od centra Meseceve lopte (D ;:;; d + R), te 
< 

sи пacin koпstrиisanja i razmera projekcije (karte) jedпaki pri svakoj иdaljenosti projekcjone 
ravпi od centra lopte Meseca; 

\ ' 
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2) Ekvatorjjalna - posto ј е pravac zrakova projektovanja иpravan na projekcjjskи 
ravan, koja ј е и ravnj merjdjjana ј]ј paralelna sa njom, odnosno paralelan sa ravnj ekvatora ; 

3) Perspektjvna - posto је prjmenjena ortografska perspektjva tj . posmatranje jz 
beskonacnost j sa paraleJnjm zracjma ј иpravnim na projekcjonи ravan ; 

4) Azjmиtna- posto sи иglovj и centrи projekcjje jednaki odgovarajиcjm azjmиtjma 
и pr jrodj ; 

5) Zenjrna - иsled toga sto је centar projekcjje jstovremeno ј projekcjja zenjra. 

K o n s trиj s anj e projekcjje 

Ortografska projekcjja za kartи Meseca moze se konstrujsatj matematjck j (pravoиglim 
:kooi·djnatama) ј geometrjjsko-grafickj (geometrjjskom perspektjvom). 

р 

С) d) 

е) 
f) 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1. 

~/ 
sl.З 

Matematicko konstruisanje. - Matematicko konstruisaпje mreze meridijana i paralela 
Meseca u ortografskoj projekciji vrsi se preracunavanjem tacaka preseka selenografskih 
:koordinata u pravoиgle koordinate (sl. 2, х, у) za odredenu gustinu kartografske mreze (2, 
125-130). 

Pravougle koordinate х= R sin <р 
у= R cos <р sin л, gde је R polиprecnik 

razmeri tj. poluprecnik projekcije (karte). 
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Jednacina шeridijana: ( _:_ )~ + (~)~ = 1; рrеша tome, шeridijani sи elipse. Ako 
R R sшл 

је Л = оо te i у = О, onda је шeridijan prava linija- srednji шeridijan ; ako је Л = 90° te
y = R, onda је шeridijan polukrиg- krajnji meridijan projekcije (karte). 

Jednacina paralele: х = R sin ср, tj . paralele sи prave linije, paralelne y-osi. 
Geometrijsko konstruisanje. - Geoшetrijsko konstrиisanje ortografske ekvatorijalne 

projekcije vrsi se na sledeCi nacin: 
Ј ) Polиprecnik projekcije (karte) izracиna se и glavnoj razшeri karte. Napriшer, ako 

zeliшo da konstruisemo projekcijи, odnosno da sзstavimo kartи и rзzmeri Ј :50,000.000, 
R . R siп z 

onda се polиprecnik projekcije iznositi р = R siп z, и rзzmeri karte: р =- sш z = ---. 
l l 

R Ј 7З8000000 
P osto је sin 90° = 1 to је р = -=------ ""' З4,8 111111 (sl. За) gde је R polиprecnik Ме-

/ 50000000 
seca и mm, Ј rзzmer karte и mm. 

, .. 12,860.000 

п , l 

sl. ~ 

Znaci da је polиprec.nik Meseca dat и projekciji (na karti) и glav.noj razmeri, иslov
ljeno ortografskom perspektivom. S obzirom da је polиprec.nik projekcije prava linija ekva
tora i srednjeg meridijana to sи ekvator i srednji meridijan и projekciji dati и veliCini 0,64. 

2) Konstrиisanje paralela vrsi se pomocnom geometrijskom slikom (sl. З, Ь) time
sto se polиkrиg polиprecnika 34,8 mm podeli na sektore tj. Llcp prema zeljenoj gustini karto
grafske mreze, napr. na 15°. Zatim se, иslovljeno ortografskom perspektivom, роvиkи. 
prave paralelne linije sa ekvatorom (sl. З, а; ОЕ; n n'). 

3) Konstrиisanje meridijana moze se izvesti na tri nacina : 
а) Роmоси tacaka preseka odredenog almukantarata sa pojedinim vertikalima, od

nosno date paralele sa meridijanima iz ortografske polarne projekcije kao pomocne geo
metrijske slike (sl. З, d). 

Pomocnom geometrijskom slikom (sl. З с) konstrиisи se almиkantarati, odnosno 
paralele (sl. З d, n n '). Zatim se iz tacaka preseka odredenog almиkantarata i doticnih verti
kala (sl. З, d, m) povukи paralelne linije srednjem rneridijanи (ОР) do preseka sa odredenom 
paralelorn (sl. З, а, rn'). 

Ь) Роmоси tacaka preseka odredenog vertikala sa pojedinim almиkantaratima, od-. 
nosno datog rneridijana sa paralelarna iz ortografske polarne projekcije kao pomocne geo
rnetrijske slike (sl. З, е). Povukи se parale1ne linije od tacke preseka odredenog vertikala i: 
almukantarata do preseka sa odredenorn paralelom (sl. З, а, rn'). 

с) Pomoeu ravnostranog troиgla sa rnrezorn и ortografskoj proporcionalnosti. 
(sl. З, f, t). 

Ovi naCini konstruisanja meridijana и oblikи elipsi иslovljeni sи ortografskorn pers
pektivorn (sl. З, mm'I IOP). 

'/ 
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Matemati c ka svojstva projekcije 

Pri projektovзnjи Meseceve sferne povrsine na projekcionи ravan - na kartи, mogu 
se deformisati osnovni sferni geometrijski elementi: dиzi , иglovi i povrsine. Karakteristika. 
izrazaja njihovih veliCina и ovoj projekciji zзvisna је, takode, od prime.ne ortogrзfske pers
pektive, koje se vidi iz tablice deformacija (З, 193): 

z PR = I а Ь 

0° 0,000 1,000 1 ,000 
15° 0,259 1 ,000 0,966 
З0° 0,500 1.000 0,866 
45° 0,707 1,000 0,707 
60° 0,866 1,000 0,500 
75° 0,966 1,000 0,259 
90° 1 ,000 1,000 0,000 

р 

1,000 
0,966 
0,866 
0,707 
0,500 
0,259 
0,000 

0°00' 
1 °59' 
8о \4 ' 

19°45' 
З8°57 ' 
72°09' 

180°00' 

Karзkteristike projektovзnih velicinз elemenata prikazзnih и taЬiici sи sledece (2, 125 
-\30; 4,254-262): 

Veliline duz1:. - Glзvni pravci sи а i Ь. Glзvni pravac а је pravac alшиkantзrata. 
(linijз tacaka istih zenitnih rastojзnjз). Almиkantarati sи koncentricni krиgovi (s l. 5 i 6) 
za koje је р = R sin z. U ortogrзfskoj ekvatorijalnoj projekciji oni se sekи sa srednjim me
ridijзnom и tacki preseka srednjeg meridijana i doticne pзralele, з sa ekvatorom и presekи 
ekvatora i doticnog meridijanз, te и tim tackama ne postoje deformacije paralela i meridijana 
и pravcи а (sl. 6 а, Ь, с, d). Almиkantarati se poklapajи za izokolama (linije jednakih velicina 
deformacija), а и ortografskoj polarnoj projekciji poklapajи se i sa paralelama gde је р = R 
cos ср. U pravcи а tj. и pravcи almиkantarata ne postoje deformacije dиzina, иslovlj eno orto
grafskom perspektivom, te је razmera и tom pravcи jedпaka glavnoj razmeri, odпosno је-· 
dinici (а = Ј ). 

90" 

Sl. 5 Sl. б 

Glavni pravac Ь је pravac vertikala (pravci ravni velikih krugova sa secistem и centru 
projekcije). Pravci vertikala sи prave linije zrakasto rasporedene iz centra projekcije na rasto
janjи odredene velicine azirnиta (11 = сх), te se kod po1arne projekcije poklapaju sa rneri
dijanirna (11 = t.Л = сх) sl. 5. U pravcu Ь postoje deforrnacije linija i to od 1 (u centru pro
jekcije) do О (na krajnjirn rneridijanima), gde је Ь = cos z. 

Karta irna dve razrnere: glavnu ili opstu (С) i delimicnu ili rnestimicnu razmeru (с). 
Glavna razmera је napisana na karti i predstav1ja odnos duzi sa globa (dS) i odgovarajuce 
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dS 
dиz j jz prjrode (ds) tj.: -- , te karakterjse opste smanjeлje Јјлјја slika sferne ј)ј sferojdлe 

ds 
povrsjлe. DeJjmjcлa razmera је odлos Ьеskоласло male dиzj sa karte (dS ') ј odgovarajиce 

dS' 
dиzj jz prjrode (ds) tj. : - , сјјј se modиl praktjcno jzracилava ј jzrazava koJjcпjkom kao odnos 

ds 
ds 

dиzj и mm - . Naprjmer, ako је dиz и prjrodj 322 km jzmedи dve odredeлe tacke ј лј ој 
dS' 

~ 322.000.000 
odgovarajиca dиz ла kartj 25 mm, олdа је dеЈјшјсла razmera: · ------ = 12, 880.000 

25 
DeJjmjcлa razmera jzrazava vеЈјСiли deformacjja dиz j и odredeлoj tackj i pravcи tj. иvесалје 
ј)ј smалјелје dиzj ла kartj и оdлоsи na odgovarajиeu dиz и glavлoj razmerj. Prema tome опа 
odstupa od glavлe razmere tj. veca је iJj mалја od лје, te је razJjcjra и razлjm tackama karte 
ј и razлim pravcjma iz јеdле tacke. 

Razmera karte moze Ьitj jstaknиta u relatjvлom (лрr. Ј ,О ; Ј,З ) ј u apsolиtnom оЬЈјkи 
( 1 :М). Glavлa razmera u relatjvлom oЬJjku је jedлaka jedjлicj (1 ,0) а de)jmjcna је mалја 
ј)ј ''еса od ј еdјлјсе, оdлоsло u apsolutnom oЬJjku је sjtnija ј)ј krиpлija od glavлe razmere. 

Naprjmer: Razmera 
Glavлa 
DeJjmjcлa sjrлjja 

Delimicпa krирлјја 

Relativan oЬiik 
Ј,ООО 

0,500 
Ј ,250 

Apsolиtan oЬIIk 
1:10,000.000 
1:20,000.000 
1: 8,000.000 

Deljmjcnи razmerи- u relatjvлom oЬJjku u nekom pravcи mozemo iиazjrj u apso
lutnom оЬЈјkи . Naprjmer, ako ј е glavлa razmera 1 : ЈО,ООО.ООО а delimicлa и pravcи Ь 
na 60° zenitnog rastojanja 0,500, onda је deJjmicna razmera и tom pravcu 

х: 10,000.000 = Ј: 0,500 

Х = 1 О,ООО.ООО = 20.000.000 
0,500 

Razmera и razлim pravcjma odreduje se formulom (4,52): 

с = Va• cos' а: + Ь' sin2 а 

Naprimer, razmera na almukantaratu od 60° zeлitnog rastojanja u projzvoljnom 
pravcu koji zatvara ugao sa glavnim p~avcem а: = 35° је: 

с = VI,OOO' cos 2 a: + 0,5002 sin2 a: = 0,8675 qdnosno 1: 11,500.000. 

Razmerи prjЬJizne tacлosti za prakticлe potrebe mozemo jednostavnije odrediti 
(sl. 4): 

l L 
а) U pravcи meridijaпa (m) ili paralele (n) formulom n=- i т = -, gde је / i L 

d d 
duziлa lukova paralela i meridijana и prirodi (u mm), d dиzina odgovarajиcih lukoya u 
projekciji- na karti (u mm). Naprimer, pri glavnoj razmeri 1 : 10,000.000, delimicлa raz
mera ла 30° paraleli izmedu 30°-45° selenografske dиzine је Ј : 12,740.000. 

Ь) Prosecna razmera sfernog trapeza: 
n + n' + m + m' 

- kao aritmeticka srediлa delimicлih razmera paraiela i meridijana r , 
4 

.koja za sferni trapez <р = 30°-45° i Л = 30° -45° iznosi Ј : 12,082.500; 
- kao i1armonijska srediлa delimicnih razmera paralela i meridijana zavisлo od 

nl + n'l' + mL + 1n'L' · 
.njihovih dиzina lukova и prirodi (l i L u km) т' = , koja za pomenuti 

l + /' + L +L' 
trapez izлosi 1 : 12,000.000 sa razmerom povrsine 1 ст' = 14.400 km'. 

VeliCine povrsina. - Povrsine se deformisu u granicama deformacija duzi u pravcu 

Ь, tj . od 1 do О, odnosлo р = Ь = cos z. U apsolutnom oЬlikи је(~)' = 1 : М', gde је С cos z 
. glavna razmera u apsolutnom oЬliku . 
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Veliline uglova. - U glovj se deformiSи od 0° do Ј 80°, odnosno do maksjmuma po§to 
је ла krajnjem merjdjjanи Ь = cos z = cos 90° = О tj. posto se jzguЬila beskonacno mala 
dиz и pravcи Ь. 

ы z 
Najveca deformacjja иglova је sjn 2 = tg• -z· 

* * ... 
Iz prednjeg prikaza matematickih svojstava projekcjje vjdj se da se deformjsи dиzјпе 

u glavлom pravcu Ь, povrsine i uglovi, te је ova projekcjja ро karakterи deformacjja projz
voJjna. Posto se dиziлe ле deformisu u glavnom pravcu а (pravac almиkantarata) to је ova 
projekcija ekvidistantлa u tom pravcu. 

Dakle, u ortografskoj ekvatorjjalлoj projekciji nema deformacjja duzina u pravcи 
almukantarata i иglova- azimuta u ceлtru projekcjje (seciste ekvatora ј sredлjeg meridijana), 
odлosno и ortografskoj polarлoj projekcjji nema deformacjja dиzjna u pravcи paralela i 
azjmuta и роlи . 

Dr LjuЬi1·1ko Sretenovic 
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Firma ,,United Technology'' је iz
radila iz staklenih vlakana telo raketnog 
motora na evrsto gorivo. Namotavanje 
se izvodi tako sto se vlakna prvo pro
pustaju kroz kupatilo napunjeno smolom 
ili adhezivnom materijom ра se posebnom 
ma§inom izvodi oЬlikovanje tela motora. 
Ocvr§cavanje se izvodi pomoeu infra~ 
crvenog zracenja. Ukoliko је komp1ikovan 
oЬlik koji se p1ete, obmotavanje se vr§i 
na model izraden od rnaterijala koji se 
posle rastvori u vodi. 
(Вопрi раи. тех., 12, str. 115, dec. 1962) 

В. А. 

lz baze na Кanaveralu lansiran је 
treci· interkontinentalni projektil tipa 
"Тitan 2~'. Projektil је pre§ao 8000 km 
i рао u namenjenu zonu. Od prethodna 
dva uspesno.je ·Ьдо jedno lansiranje. 

;,Вопр. pai<." техн.", N2 10,-оит. 1962 

В. А . 

Умрла је прва дама француске 
астрономије. - Умрла је Габриела 
Фламарион, жена познатог, популарног 

астронома Камија Фламариона. Она _је 
дуго година била у тесном иоНТаi<ту са 
астрономијом и сама је допринела свој 
удео у популаризацији . ове науке. Ма
иолиио Камиј Ф,ламарион беше ентузи
аста и усијана глава (бирамо најблаже 
епитете), то се за Габриелу не може 
реhи. Она није била неии висоии 
стручњак на пољу. астрономије, али је 
зато свој удео часно дала. 

Габриела Ренодо, иако се она звала 
иао девојi<а, била је диреитан потомак 
Теофраста Ренодоа, лекара и писца, 
иоји је живео од 1586. до 1653. године, 
а иоји је познат по томе, што је под 
покровитељством иардинала Ришељеа, 
почео да издаје прве париске новине 
"Газету", иоје су . постале синоним, 
назив за • новине. Газета је почела да 
излази 1631. године. 
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Габриела Ренодо ј е рођена 1877 . го
дине. Beli нао девој на од тридесет 
година би ва примљена за доживотног 

члана Францус1шг астрономсног дру

штва . Она убрзо постај е Фламарионова 
-сенретарица, за нога се удај е године 
19 19. Фламарион ј е тада био, безмало, 

- осамдесетоrодишњан и убрзо ј е умро, 
1925. године . 

Од 1910. она све више и више пише 

· у Билтену друштва , данас "L ' Astro
nom ie" . Сенретар друштва ј е постала 
1915. нада ј е тада љи сенретар Ем ил 
Туше, отишао на фронт . Од Флама

·рионове смрти , она је постала гене
рални сенретар друштва, а танође се 
бринула за одржавање понојнинове 

-опсерваториј е у Живисиу, нрај Париза . 
Није била ни мало лош опсерватор , и 

оставила ј е доста радова , нене у сарад

љи са Кенисеом, Антониадијем и др . 
Умрла је у Живисиу, 28. онтобра 

1962. године . 

Драгослав Ексингер 

Brzina svetlosti. - Jedna od ma1ih 
Ьrosura Pacifickog Astronomskog Drи

:stva donela ј е izvaпredan pregled ovog 
fиndamentalnog predmeta, о сети refe
rjsemo na osnovи prjkaza и "L' Astrono
mie" za novembar 1962 g. 

Prvu procenи brzjne svetlosti (с) dao 
i e Roemer 1676 g. na osnovu posmatranja 
Jиpiterovih sate1ita. lznos greske је Ьiо 
oko 25%. 

Bradley је 1 725 g. doЬio priJjcno za
··dovoljavajиcи vrednost ove brzine jz 
- stиdjja fenomena aberacije ј on је pred
lozjo jznos od 295 OOOKm/s (sa greskom 

--od 5000Km). 
То sи Ьila prva astronomska odredi

·vanja brzjne svetlostj. Od godjne 1849 do 
: god. 1929 jzvrsena sи 7 opjta, а 1932 g. 
--osmj opjt pomoeu t. zv. direktnih metoda 
-sa rotacjonjm ogledalom koje је pronasao 
"Foиcaиlt ј роmоси· zиpcanjka kojj је pro

·Ћasao Fjzeaи. · Najvecj broj ј najbolje 
- pokиsaje jzveo је Mjchelson, pomoeu 
ogledala ali menjajиcj иslove prj svakom 

·:роkиsи. Као najbolje odredena vrednost 
·· izgledala nam је ona jz god. 1926 koja је 
.. dala kao resиltat 

с=299 798 ± 4 Kmfs. 

Opjt jzveden 1932 g. sa maksjmumom 
-·opreznostj i sa brojnim saradnicjma, da
:..nas nam jzgleda kao opterecen jednom · 
~ sjstematskom greskom сјјј иzrok njje 
LUstanovljen. 

Bergstrand ј е najnovijim i s pitivaлj em 
dokumenata иtvrdio da resиltat с = 299 
774 ima ve rovatnи greskи od ± 11 Km/s, 
dakle znatno ''еси od one iz 1926 god. 
Ova ј е vrednost potvrdena i godjne 1940 
indirektnom metodom (Kerr-ova celija) 
и radovima Andersona (с = 299 776). 
Medиtim indil'ektne metode иpotreb

ljavane docnije sve do nasih dana, dovo
dile sи do novih vrednosrj sa verO\'atnom 
greskom manjom od pola kilometra na 
sekиndи. lndirektne metode su razno
Yrsne ali konkordantne ј veoma pre
cisne (Kerr-ova celija, rezonirajиce sир
Јјiле, radar, interferenca и infracrvenom, 
interferenca radio talasa, spektri molekи
larne rotacjje). Poslednjj resиltati dаји 

с = 299 793 ± 0,3 Km/s 

ј оvи vrednost ј е иsvojilo Pacificko Astro
nomsko Drиstvo. 

M erenja се se nastavitj и ciljи pobolj
savanja ove vec toliko precizne vrednosti, 
jer brzina svetlostj и veJjkom Ьrоји fi
zjckih ogleda treba da је preciznjja od 
precjznostj resиltata koji se traze jnace ovj 
Ьi mogJj jspastj pogresnj. 

Najzad njje jskljиceno da sve precjz
njja merenja ove brzjne dovedи do fиnda
mentalnih otkrjca. Zna se da ј е prefjnjeno 
merenje vremena pomoglo da se otkrjjи 
nepravjlnostj rotacjje Zemlje. 

Ako Ьi se n.pr. otkrjio da brzjna svet
lostj, egzaktno jzmerena, varjra makar ј 
najmanje kao fиnkcjja vremena (starostj 
vasjone) јЈј kao fиnkcjja pravca prostjranja 
и prostorи, cela kosmologjja Ьi se morala 
menjatj, 

Vec ј samo иstanovljavanje verovatnih 
gresaka је od znacaja za осеnи naиcnog 
rada na tome ро!ји. Verovatna greska 
kоји navodj svakj jstrazjvac је u odnosи 
sa razlikama jzmedu odgovarajиcih opjta 
vrsenih jstom metodom. Ovaj broj је u 
vezi sa unutrasnjom koherencom posma
tranja. Та koherenca ne sprecava metodu 
da dovede do gruЬih resultata ako postoji 
u metodj sistematskj uzrok gresaka. 

"L'Astronomje", 1962/Novembar 
R. D. 

Na Atlantskom poligonu za diri
govane projektile izvrsen је pokusaj da se 
sa aviona lansjra projektil "Skybolt". 
Pokusaj njje uspeo jer posle odvajanja od 
aviona nosaca, njje uspeo da se ukljuci 
motor prvog stepena projektila. 

"Вопр. ран. техн." , N2 10, окт. 1962 
В. А. 
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Starost sirenja vasione. - U pre
·d avanjи "0 najveCim daljinama i naJ
·duzim trajanjima", koje је Р . Coиderc 
odrzao 7. XI . 1962 g. и Francиskom 
-as tronomskom drustvи , predavac se do
takao ј starosti 5jrenja vasione koji deo 
<lonosimo ovde и izvodи . 

Godine 1929 је НиЬЬ!е objavio j ednи 
zakonistost и fenomenи sirenja vasione 
ро kojoj ј е brzina CVr), kojom se galaksije 
11dаlјији , proporcionalna njihovoj иda
Jjenosti (r), sto znaci da sи ove brzine 
-sve vece иkoliko ј е galaksjja vjse иdalj ena . 
Formиla ove zakonitostj glasj 

Vr= H0 • r 
11 kojoj ј е Н0 jedna konstanta koja ј е do
Ьila ime HaЬiova konstanta. Као vred
.nos t ove konstante иgo\roren ј е jznos od 
75 kilometara na sekиndи ј megaparsek 
тј. 25 Кт na sekиndи ј 1 miljon svetlosnih 
godina. 

Iz formиle se vjdj da ј е odredjvanje 
11daljenosti neke galaksjje veoma prosto 
·rj . brzinи иdaljavanja (V,) treba podelitj 
HaЬlovom konstantom (Н0) . 

Reciprocna vrednost НаЬ!оvе kon-

-stante {~Ј је izraz za vremensko trajanje, 

·sto izjJazi iz navedene formule .* Recj
-procna vredncst jznosa predstavlja 13 
:miJjjardi godjna. Ovo vremensko trajanje 
se nekad nazjva staroscи ekspanzije. 1 
<lojsta ako је HaЬlova konstanta ostala 
nepromenjena tokom ovih mj[jjarda go
·djna ј ako је opste kretanje ekspanzjje 
vasjone Ьilo ravnomerno tj. jednako kre
tanje, onda Ьi znacjlo da su se sve galak
:s jje, koje se krecu ро ovom zakonu, na-
1azjie u kontaktи, u obliku jednog jedjnog 
Ьloka, pre 13 mjJjjardj godjna. 

lstjna hjpoteze koje smo malo cas po
-stavj[j njsu verovatne, jer је gravjtacjja 
·ocevjdno jgrala veljkи ulogu ј u davnoj 
:proslostj, kad · su galaksjje Ьile mnogo 
'ЬШе jedna drиgoj ра је dejstvo gravjta
·cjje sigиrno remetjJo ravnomemost uda
]javanja, koju smo mi pretpostavili. 

S druge strane verovamo је da је 
-stadijиm vasjone u jednom Ьloku utopija. 

-;-D 1" d . V, U а )!Па U SV. go . Је Т=-. zme 
Но 

km 
Н se za V, = 300.000 _, tada Ьi se to 

· sek 
kш 

telo nalazilo na r = ЗОО:QОО sec х З . 26-1 о• 
75 km 

sec 
god. = 13·10" sv. god. 
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Bolje izradene teorije ekspanzije (n. pr. 
H ekmanova) иzimajи da ј е radiиs va
sione Ьiо minimalan ali пе i ravan nиli. 
Postojalo ј е usko grlo ali ne singularnost, 
koja Ьi govorila za apsolиtno poreklo 
stvari. Kroz иsko grlo nebeska tela ра cak ј 
galaksija mogle sи proCi bez Ьitпog oste-

1 
;>enja. Dakle Н ne ozпacava trenиtak 

о 

stvaranja sveta kako Ьi to ispadalo ро 
teoriji Lemetra, vec је prosto vreme pro
teklo od poslednjeg prolaza vasione kroz 
stanj e miпimalnog radiusa ili, ako se 
zeli izbeCi da se go\rorj о radiusu, pokazиje 
starost poslednjeg maksimuma gиs tine 
vasione. 

" L ' Astronomje," 1 962/Novembar 
R.D. 

Tritium (Н3) i helium Не• u Sun
cevim erupcijama. - Ultratezak vo
donjk н• ј lak jzotop Не3 heljиma teoriskj 
moglj Ьi se proizvestj bombardovanjem 
иbrzanjm protonjma oЬicnog heliиma Не• 
tokom Suncevih erиpcija ј na povrsjnj 
zvezda sa veJjkim magпetskim poljjma. 

Djrektan dokaz za postojaпje ovakvog 
procesa prиzjo је vestackj sateljt "Djsco
verer" XVII. On ј е 12. novembra 1960 g. 
registrovao cjtavи Ьијiси cestjca poteklih 
od hromosferne erupcjje Sипса, сјјј ј е 
sastav Ьiо sledecj : oko 90% vodonjka ј 
oЬicnog heliиma ; 10% heljиma 3; 0,4% 
vodonika З . 

Ko!icjne Не• i н• su bar sto puta vece 
od onih koje Ьismo mogli ocekjvatj da 
nademo u normalnim mesavinama vodo
nika i heliuma. 

Nezavisno od teoriskih zakljиeaka kojj 
Ьi se iz ovoga mogli izvucj о mehanizmu 
Suncevih erupcija, cinjenjca da se pri 
njima emitujи vodonik 3 i helium 3 poka
zuje da se Zemlja moze obogatjti ovim 
izotopima hvatajuCi ih u prolazu. 

"L'Astronomie", 1962/Nov. 
R. D . 

Firma "Space. Technologie" је 
predlozila komandi vazdиhoplovnih snaga 
SAD projekat kosmickog broda "Dzenis" 
sa posadom od tri clana. Brod Ьi mogao 
da se nalazi u orЬiti u toku nekoliko 
nedelja i da zatim vrati posadu u tacno 
predvidenu zonu na Zemlji. Za vreme 
povratka na Zemlju deo broda Ьi pret
stavljao letilicu sa krilima. 

"Вопроси рак. техн.", N2 10, окт. 
1962 

В. А. 
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Projekat MODS (Manned Orbit De
\1elopment System) је jedan od nekoliko 
novih projekata koji se nalaze u fazi pro
ucavanja u raznim istrazivackim ustano
' 'ama u SAD. То је kosmicki brod sa 
pilotom. Brod Ьi tezio oko 9 tona i kretao 
se ро orЬiti na visini od 480 km. Brod Ьi 
Ьiо lansiran bez pilota koji Ьi kasnije 
dosao na brod pomoeu drugih brodova 
koji se vracaju na Zemlju, kakav је " Ge
mi~i" ili j,:dna varijanta raketoplana 
"D1ana-Soar . 

(Bonp. ран. тех., 12, str. 108, dec. 1962) 
В. А. 

ТИТАН - САТЕЛИТ КОЈИ 

МНОГО ОБЕЋАВА 

У Сунчевом систему nозната су 
до сада 32 природна сателита - не
бесна тела ноја нруже оно планета. 
Планете Мер нур, Бен ера и Плутон 
немају ниједног сателита, Земља Има 
једног, Марс два, Јуnитер дванаесТ, 
Сатурн десет, Уран nет и Неnтун два 
сателита. Међу овим сателитима има 
прилично велиних, већих од нашег 
Месеца, а има и сасвим малих са преч
НИI<ОМ од 9 до 12 нилометара. 

Од свих ових сателита данас је 
најинтересантнији Месец, јер ће он 
још нрајем ове деценије nостати циљ 
првих астронаутнчних енспеднција. Али 
у даљој будућности, после ненолино 
деценија, од свих природних сателита 
носмонауте ће_ највише интересовати 
Т и т а н. То је један од десет сателита 
планете Сатурн и то шести по реду уда 
љености од ње. То је веома далени свет 
до нојег би савременим ранетама морали 
путовати, најмаљом могућом брзином, 
оно шест година. 

Сателит Т и т а н је од своје пла
нете удаљен оно 1,221.000 километара. 
Већ само име говори о љеговој вели
чини. Са пречнИI<ом од 5.713 киломе
тара, он је знатно већи од нашег Месеца · 
а већи је чак и од планете Меркура, а 
можда и од Плутона. Ако•се спустимо 
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Projekat MOSS (Manned OrЬit -
Space Station) је projekat stalne kosmicke 
stanice sa posadom, а nalzi se па prouca
vanju u istrazivackim ustanovama SAD. 
Zadatak stanice Ьi Ьila Ьiokosmicka ist.ra
zivanja. Smatra se da се se u pocetku 
koristiti kosmicki aparati "Apolon" . M o
guce је da Ьi u daljem razvoju te kosmicke 
stanice Ьile pretvorene u centre za uprav
ljanje i u baze za snabdevanje kosmickih 
brodova - izvidaca. 

(Bonp . ран. тех. , I 2, str. 1081 , dec. 1962) 

В. А. 

на Титан видећемо да је љегово небо 
плаво, а не црно као на свим осталпм 

сателитима, па и на нашем Месецу. 
Томе је разлог атмосфера, коју од 
свих сателита има само Титан. Истина 
је, она се састоји, вероватно, углавном 
само од метана, али је сасвим довољна 
да расипа светлост те изазива плаву 

боју неба. (в. сл. на последљој страни 
иорица). 

Пејзаж на Титану подсећаће, нај
вероватније, на висове Алпа и Хима
лаја. Космонаутн ће, можда, бити из
ненађени што ће ту и тамо угледати нене 
светлуцаве пределе, који ће готово 
личнтн на језера. То могу бити плитна 
замрзнута језера течног амонијана или 
метана? Чиљеница · да на Титану може 
бити у изобиљу ме:rана, а да ће се по 
свој прилици наћи и амонијана, обра
доваће будуће иосмонауте. И један и 
други гас МОГу ОДЛИЧНО ПОСлуЖИТИ 

иао раиетно гориво. То значи да за rry:т 
у далеии Сатурнов свет неће бити пот
ребно да се носи раиетно гориво за 
повратан. Титан ће, због тога, нај
вероватније, бити изабан за значајну 
астронаутнчиу базу будућности - базу 
за истраживање свих Сатурнових са
телита, па можда и Уранових. На 
Титану ће, због тога, једном у даљој 
будућностн бити подигнуте читаве 
насеобине иосмонаута. Ту ће се налазити 
фабриие и радионице, херметичии зат-
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ворене фарме за гајеље noвpka итд. 
Постојаље атмосфере учиниkе ове на
{;еоб~ше безбедним од удара метеора , 

ла и од носмичног зрачеља. Одавде 
];е смели астронаути Ј<ретати на још 
даљим планетама . 

21 

То је, разуме се , за сада само фан
тазија , само визија будуlшости. Алн 
већ данас можемо веровати да ke то 
једном бити стварност . Ана не за 
nедесет, за сто година сигурно. 

с./(. 

Месечеве мене 

Мена 
1 

Јул 1 Август 
1 

Сеnтембар 

1 

1 

d 11 П1 d 11 m d h П1 

Пун Месец 6 22 56 5 10 31 з 20 34 
Посл. четврт 

1 

14 2 58 12 7 22 10 12 43 
Млад Месец 20 21 43 19 8 35 17 21 51 
Прва четврт 28 14 13 27 7 54 26 Ј 39 

Планете 

.Jvfepкyp- nочетном тромесечја није видљив. После конјушщије са Сунцем, 13. VII , 
и Регулусом, 2. VIII , Мернур долази у највећу источну елонгацију 24. VIII , 
сл. Ј. Неколино дана пре ове елонгације Меркур се може видети само нратно 
време у тону вечељег сумрака (залази оно 50m nосле Сунца). Ту је nривидне 
величине 0.5 и пречнина 7" .2. После највеће елонrације, Меркур се брзо 
привидно nриближава Сунцу. У застају је 6. IX, а у дољој конјункцији са 
Сунцем 20. IX. Последљих дана септем?ра Мерку\) ј_е заnадно од Сунца. Бу
дући да се nриближава једној елонгацщи nовољнИ)О) за посматраље, вид~ив 

је читав сат пре Сунчева излаза. Ту )е привидне величине 1.0 и пречника 8 .4. 
Венера - Почетком тромесечја привидно се приближава Сунцу са западне стране. 

Првог јуна Венера још увек излази 1h 8m пре Сунца. Ова) размак своди се 

1. Vlll 

<Сл . Ј. Поло:жај Меркура у односу на зайадни хоризонiй и Сунце у iuренуiйку залаза 
у iйоку авzусiйа. Танка сiйрелица одређује величину и c.1rep йривидиог д11ееноz 

йомерања небеске сфере за 30 Jrtmyйja. 
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до 1. VII 1 на 45"' да би се TOI<OM августа Бен ера изгубила у nривидно ј блнзню~ 
Сунца . Тоном јула и nочетном августа nривидна величина Вснере је - 3.4 а 
nривидни nречнин 5" . После горње нонј унције, 30. V1II , Венера се налазн 
источно од Сунца, али до нраја тромесечја остаје невидљива у његовој nрн
видној близини. 

Jlllapc - Дирентан је и nривидно nролази сазвеж lја Лав и ДевојЈ.;а. За 1ази све раннје :. 
1. VII у 22h 38 111 SEV 
I.VJII 21 13 
1. IX 19 47 
I . X Ј8 38. 

Марс се у овом nериоду удаљава од Зедtље од 259 на 330 мил нона К.\1 те 
му nривидни nречниЈ< оnада од 5" .4 на 4" .2 а сјај од 1.5 на 1. 7 nрнви;:.,rних 
величина . 

Ј yйulii ep - У nрвој nоловнни тромесечја нреће се днрентно у сазвсжlју Рибе . 1 О. VII I 
ј е у застају nосле чега, nриблюнавај ући се опозицнји са Сунце ,\! , nочнње ре
троградне нретање. Излаз н све раниј е: 

1. VII у 23h 45m SEV 
1. VIII 21 47 
Ј. IX Ј 9 43 
1. х 17 45 , 

таЈ<О да се нрајем тро:\lесечја види TOI<OM целе ноћи . Растојање Земља - Ј ут пер 
се у овом nериоду смањује те nривиднн nречюш nланете расте од 36." 8 на 
46" .4 а сјај од -2 .0 на - 2.5 nривидних величнна. 

Caliiy pu - Ретроградан ј е у сазвежђу ]арац. Средином тромесечја ( 13 . VIII ) је у 
оnозицији са Сунцем нада се в иди тоном целе ноћи . Почетном ј ула излази OI<O 
2 1 h 451' и остаје в идљив до зоре . Крајем сеnтембра nојављује се у вечерњем 
сум рану и види се до залаза ОЈ <О 25h . Планета је у тренутну оnозиције удаљена 
од Земље .1325 милиона Км. Привидни пречнин Сатурна је 16".8 а сјај 0.5 
привидних величина. Вели н у, односно малу осу привидне ели псе Са тур н вог 

прстена вндимо под углом од 42" .3, односно ЈО " .5. Са Земље се видн северна 
СТрана npcTeJ·IЗ. 

Y pau - У сазвежђу ј е Лава у nривидној близини Сунца . 

Помрачења СунЦа н Месеца 

У TOI<y овог тромесечја биће два помрачења од нојих је само ј едно видљиво 
из наше ::см ЈЕ е. 

Сл. 2. Ток дели,llиЧ./tог йолtрv•tења Месеца б . VII . 1963. Z је Зелtљииа сенка, М1 , 
i\1!2 и М, су йоло;1саји Л1есеца у iйреиуШку йрвог додира, у средиюt йомрачења и у 
tТtpeuyiiiкy йоследњег додира. 1\ и Р3 су tТtачке йрвог lt йоследњег додира 1\lfeceцa и 

Зe,ttљuue сенке. Север је горе. а uciiioк лево. 

., 
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1. Делимично помрачсње Месеца 6. VI Ј . 1963. (сл . 2 .) Подаци помрачења: 
Месец улазн у сенну : 2 1 h 32.0'." SEV 
Средина nомрачења: 23 02.4 
Месец излази из сенне : 24 32.8 
Положај ни угао nрвог додира : 128° (од севера на и стену) 
Положајни угао nоследњег додира: 232° 
Велич11на nомрачсња: О. 7 1 Месе че ва пречнина . 
2 . Потnуно nомрачење Сунца 20 . VIJ. 1963. 

Вндн се нао nотnуно са заnадног Атлантина , из Канаде , Аљас1.;е и са северног дела 
Тихог Онеан:з. 

Појаве код Јупитерових сателита 

1 
f-< 1 f-< 

1 

f-< ... :s: "' 
1 

... ~ "' ~ ... :s: "' :;; r:: ш < ш r:: ш >. ~ > ... "' >. а3> " "' ;3 > ... "' f-< f-< ·о f-< f-< ·о f-< f-< ·о 
"' O.UJ "' "' o.UJ "' ~ о.щ "' ~ !r\1:1) u t: 

1 
~ !r\1:1) u t: 

1 
!r\1:1) u t: 

--
1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 

1 
h hт т т 

ј у л 
10 1 16 

1 

111 SP 6 20 44 II РЕ 
4 о 17 1 РЕ Ј2 23 Ј9 1 SP 7 о 42 lJ so 
5 о 04 11 SE 12 23 42 Il РЕ 10 23 56 1II РЕ 
5 о 20 11 РО Ј4 23 27 11 SP 11 о 52 1 РЕ 
5 1 05 1 SP 19 о 40 · 1 РЕ 11 22 42 1 рр 

12 о 07 II РЕ 19 22 58 1 рр 12 о 52 1 SP 
12 о 49 1 рр 20 1 07 1 SP 12 22 12 1 so 
13 о 17 1 so 20 22 27 1 so 13 23 19 II РЕ 

'· 14 о 08 II SP 21 23 3Ј II рр Ј5 22 оо п SP 
16 о 06 111 so 22 Ј 51 II SP 19 о 27 1 рр 

20 2З 20 1 SP 27 о 45 1 рр Ј9 2 1 15 1 РЕ 
21 о Ј9 II рр 27 21 оз 1 РЕ 19 2З 57 1 so 
22 22 38 111 SE 27 22 22 1II so 20 21 02 1 SP 
27 о 28 1 РЕ 28 о Ј4 1 so 21 Ј 55 II РЕ 
27 23 02 1 рр 28 21 21 1 

1 

SP 2Ј Ј9 50 111 рр 

28 1 11 1 SP 29 11 53 11 рр 21 22 оз ш SP 
: 28 22 31 1 so з о 22 24 11 so 22 21 55 11 рр 

29 23 38 II so 
б а р 

2З о 16 11 SP 
1 29 2З 48 ш РЕ 

септем 
26 2З 10 1 РЕ 

а в г у 
з 22 З9 

1 
111 SE 27 20 З6 1 рр 

с т 
з 22 57 1 РЕ 27 22 46 1 SP 

4 о 53 1 1 рр з 2З З5 111 РО 1 28 20 06 1 so 
5 о 21 

1 

1 so 4 1 49 111 so 1 28 2З 06 111 рр 

5 23 З7 II SE 4 20 57 1 рр 

1 

29 1 20 111 SP 
1 5 2З 4З II РО 4 2З 07 1 ' SP з о о 10 11 рр 

9 22 59 
1 

ш рр 5 уо 27 1 
1 

so 
.. . 

РР - nочетак пролаза, SP - свршетак пролаза, РО - почетак окултације, 
:SO - свршетан окултације, РЕ - почетак помрачеН;>а (еклипсе) и SE - свршетак 
:nомрачења . 

Појаве у Сувчеву систему 

d h 
Јул 9 20 Сатурн 2° северно од Месеца 

1З 20 Ј упитер 4 о северно од Месеца 
13 2З Меркур у горњој конјункцији са , Сунцем 
30 - Аквариди, трајање 15 дана 

Авr. 2 21 Меркур 0 .0 6 северно од Регулуса 
6 ОО Сатурн 1 о северно од Месеца 



24 ВАСИОНА IX. 1963. 1. 

6 02 Меркур 0. 0 04 јужно ОД Урана 
10 03 Јуnитер 4° северно од Месеца 
10 06 Јулитер у застоју 
11 - Персеиди , трајање 20 дана 
13 07 Сатурн у опозицији са Сунцем 
21 10 Меркур 7° ј ужно од Месеца 
23 06 Марс 5° јужно од Месеца 
24 1 1 Меркур 27° источно од Сунца 
29 19 Уран у конјункцији са Сунцем 
30 02 Венера у горњој конјункцији са Сунцем 

Сеnт . 1 01 Марс 2° северно од Слике 
2 06 Сатурн 1 о северно од Месеца 
6 08 Ј уnитер 4 о северно од Месеца 
6 1 5 Меркур у застој у 

20 06 Меркур у доњој ионјункцији са Сунцем 
21 04 Марс 5° јужно од Месеца 
23 19 Почетак јесени 
28 14 Меркур у застоју 
29 1 3 Сатурн 1 о северно од Месеца 

Положајв Јупвтероввх сателита 

Таблица даје расnоред Јуnитерових сателита у односу на диск nланете свани, 

дан у 1ь SEV. Кад је број изостављен, одговарајућисателит се налази иза Јуnитера. 

Датум 

1 

Јул 

1 

Август 

1 

Сеnтембар 

W ••. disk . •.. Е W •.• disk . ..• Е W ... disk .•. . Е 
--

1 32 .. . 14 12 .. . 43 43 . . . 12 
2 1 .. . 324 2 ... 134 4213 ... 
3 ... 1234 13 .. . 24 32 ... 14 
4 2 .. . 34 3 .. 124 ... 24 
5 .1. 34 32 . .. 14 1 . . . 234 
6 34 . . . 12 31 ... 4 2 . . . 134 
7 3412 ... . .. 1342 1 . .. 234 
8 432 ... 1 124 ..• 3 3 .. . 124 
9 41 .•. 32 42 ... 13 312 ... 4 

10 4 ... 123 41 .3. 2 32 ... 14 
11 421 .•. 3 43 ... 12 431 ... 2 
12 42 . .. 13 432 . .. 41 . .. 23 
13 43 ... 12 4321 ... 42 . . . 13 
14 312 . .• 4 4 ... 132 41 . . . 3 
15 32 ... 14 412 ... 3 43 . .. 12 
16 1 ... 324 24 ... 13 4312 . .. 
17 . .• 1234 1 . .. 324 432 . . . 1 
18 21 . •. 34 3 ... 124 413 . ; . 2 
19 2 ..• 134 32. ; .4 .1. 423 
20 3 ... 24 32.1. 4 2 . . . 143 
21 31 ... 24 ... 1324 12 . .. 34 
22 32 ..• 41 1 .2 . 34 3 ... 124 
23 413 .•. 2 2 . . . 134 312 . .. 4 
24 4 ... 123 1 • . 234 32 . . . 14 
25 412 ... 3 34 .. . 12 31 . .. 24 
26 42 ..• 13 3421 . . . . 1324 
27 431 . . . 2 432 ... 1 2 ... 43 
28 43.1 .2 4 .. • 312 421 .. . 3 
29 432 . .. 1 41 ... 23 4 ... 312 
30 4~1 . .. 2 

1 

42 .. 13 431 .2. 
31 . .. 4132 42 ... 13 

А. :В. Кубичела 
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ВАСИОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XI 
1963 БРОЈ 2 
БЕОГРАД 

PRVI V ASIONSKI BROD SA NUКLEARNIМ POGONOM 

Uvod 

Zasnovan na unapred dobro pripremljenim projektima, ovaj prvi 
vasionski brod sa nuklearnim pogonom, nazvan projektom RIFT, (reactor-in
flight-test = reaktor u probnom letu) naslucuje skoru primenu nuklearne 
propulzije u vasionskim istrazivanjima. 

Vec sada је jasno da се vasionska putovanja pomocu brodova sa po
sadom zahtevati raketne motore Ciji се specificni impuls Ьiti znatno veCi od 
onog koji se postize t . zv. klasicnim hemiskim pogonom. Primena nukle
arnih raketa, kao jednog stepena velike vasionske letilice, povecace moguc
nosti slanja korisnog tereta za dva do tri puta, kada su u pitanju rastojanja 
Ьliza Zemlji, odnosno nekoliko puta za prevaljivanje velikih daljina vasion
skih prostranstava. Osim toga, za isti koristan teret, tezina jednog stepena 
vasionske rakete је manja ako se koristi nuklearni pogon, u odnosu na klasican. 
Projektom Rift predvida se prakticna primena nuklearno-raketnog pogona 
za vasionska ispitivanja. 

Projekat Rift sastoji se iz konstrukcije nuklearnog stepena, ispitivanja 
i raivoja koji su potrebni radi utvrdivanja svojstva materijala i komponenata 
u odnosu na nukleame radijacije, proizvodnje i ugradnje u stepen za staticka 
ispitivanja, uklapanje motora Nerva i drugih sistema u kompletan stepen i 
stepena u kompletnu vasionsku raketu i na kraju staticko ispitivanje i de
monstriranje u letu. 

Nacionalna vazduhoplovna i vasionska agencija (Nasa) је odredila 
Rift kao treCi stepen poboljsane verzije projekta "Saturn С-5", u cilju 
da јој nuklearno-rзketni stepen bude sto pre operativan. Ocekuje se da re
zultati razvojno-istrazivackog programa u okviru projekta Rift rese proЬleme
koji se postavljaju u ovзkvoj primeni nuklearnih motora. 

Vasionska raketa prema projektu "Saturn C-5/N", za let na Mesec 
ima dva stepena S-IC i S-IIC, zatim stepen sa nuklernim motorom S-N, 
stepeni za sletanje na Mesec i odvajanje i na kraju vasionski brod. 

"Saturn C-5/N" busteruje se sa Zemlje pomocu stepena S-IC i 
S-IIC koji rade na klasicnom, hemiskom pogonu ра se zatim ubacuje u 
Zemljinu orЬitu pomocu prvog radnog ciklusa nuklearnog stepena S-N. 
Raketa ide ро orЬiti dalje i tada se ubacuje u prelaznu putanju Zemlja-Mesec 
pomocu drugog radnog ciklusa nuklearnog stepena S-N. Posle 60 casova 
leta prema Mesecu raketa pomocu retromanevra, koristeCi treCi radni 
ciklus nuklearnog stepena S-N, ulazi u orЬitu Meseca. 

Program ispitivanja rakete prema projektu Rift orijentisan је na maksi
malno koriscenje statickih ispitivanja u razvoju nuklearnog stepena, da Ьi se 
cena programa svela na minimum. Pri ovim ispitivanjima se zahteva da me-
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talni delovi koji se kasnije koriste и letu budu identicni sa onima koji se 
иpotreЫjavaju u predispitivanjima na Zemlji. Radi toga se naroCita paznja 
posvecuje konstrukciji, pouzdanosti i sigurnosti elemenata nuklearnog ste
pena. 

Realizacija projekta Rift poverena је Lockheed Missiles and Space Со. 
Potpisan је иgovor и junи 1962 godine, s tim da se prva faza realizuje do maja 
Ј 963 godine ро ceni od 6,6 miliona dolara. Ova faza treba da da prve rezиltate 
na projektu Ki>vi i da se odatle izvuku zakljиcci za dalji rad na projektu 
Rift . Definisan је tacno veliki i opsezan plan rada na ovom projektu а и 
skladu sa projektima Kiwi i Nerva. 

Otganizacija oko izvodenja projekta Rift poverena је Marshall Space 
Flight Center pre godinи i ро dana . Do tog vremena, rad је Ьiо ogranicen 
na stиdije koje sи se odпosile na nuklearno-propulzioni sistem i njegovu 
primenu na vasionske brodove, definisanje i idejno projektovanje takvog 
sistema, analize i uticaje radijacije, zastitu, sigurnost i metode ispitivanja 
nuklearnog sistema и letи . Sada se и Marshal Space Flight Centar (Marsal 
Centar za ' 'asionski let) koriste iskustva i postrojenja и ciljи razvoja i sjedi
njavanja projekta Rift sa drиgim programima, naroCito sa razvojem pro
jekta Saturn С-5. 

NapraYljena је citava organizacija - stab za razvoj projekta Rift и 
okviru Centra za vasionski let (Marshal Space Flight Center). 

Plan ispitivanja 

Sto se tice proizvodnje i p1ana ispitivanja zamisljeno је da se izgradi 
10 raketa prema projektu Rift. Prve dve rakete s1и:le za staticko ispitivanje 
и ci1ju utvrdivanja - provere postrojenja i ispitivanja motora, radi provere 
kvaliteta, sigиrnosti i pouzdanosti. Ove prve dve rakete oznacene sи sa 
S-N-TA 1 i S-N-TA 2. 

S1edece tri rakete, oznacene sa S-N-Tl, S-N-T2 i S-N-T3, s1и:le za 
staticko ispitivanje performansi vaznih za 1et. Ove probe mogu da se obav
ljajи sa motorima prema projektи Nerva . 

Sesta raketa Rift, oznacena sa S-N-D, s1uzi za dinamicko ispitivanje. 
Као bиsteri koriste se Satиrn S-IC-D i S-II-D. 

Pos1ednje cetiri rakete, и pomenиtoj seriji od 1 О komada, oznacene sa 
S-N-1, S-N-2, S-N-3 i S-N-4, ispitujи se и letи sa po1igona At1antic Missile 
Range. Na njima nema nikakvih ispitivanja do faze lansiranja. 

Raketu Rijt, odnosno sistem rakete Cine: prvi stepen S-IC, drugi 
stepen S-II, stepen S-N, odeljak sa instrumentima, nosni konus i sistem 
za aиtomatsko proveravanje 1ansiranja. 

Stepen S-IC ima nomina1ni spo1jni precnik 10 metara i priЫiznu 
dиzinu od 42 metra. Pogon и prvom stepenu Cine pet raketnih motora F-1 
firme Rocket-dyne, sa ukupnim nomina1nim potiskom (na morskoj povrsini) 
od 3.400.000 kg. 

Stepen S-II ima takode nomina1ni spoljni precnik 10 metara, а pri
Ыiznи duzinи oko 24,8 metra. Pogon оЬеzЬеdији pet raketnih motora Ј-2 
firme Rocketdyne sa ukupnim nominalnim potiskom od 453.000 kg, и bez
v?Zd~snom prostoru. Za vreme ispitivanja 1eta ovaj stepen се samo "mar
k1rat1" (corak). 
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Stepen S-N ima takode nominalni spo1jni precnik 10 metara i pri
Ыiznи ~иzјnи od 24,3 metra, ukljиcиj~Ci ovde ј konstrukcjju izmedu pret
hodnog 1 ovog stepena. Pogon obezbedщe motor Nerva sa tecnim vodonjkom. 

. Odelj~k. sa jnst;u.mentjma, postavljen iznad S-N stepena, је konиsnog 
оЬ11kа spo1JnJeg precnrka 10 т и osnovj konиsa i duzine 915 mm. Nosnj 
konus povezuje S-N stepen na prednjem kraju odeljka za instrumente · on 
ima иgао nagiЬa 15° (polovina иgla) sa precnjkom Ј О т и osnovj ј duzj~om 
od 17,3 111 . 

Nedavno zavrsen projekat о automatskoj proverj lansiranja Ьiсе sa
stavnj deo projekta Rift. Na osnovu njega mocj се se brzo proverjtj ј jspjtatj 
nuklearna raketa (sa иocavanjem mesta kYara ј lokalizacjjom izvora nepra
vjlnog rada) kao deo ukupnog programa "Saturn". 

Upravljanje vektorom potjska, и smis1и "propjnjanja" ј "skretanja" 
rakete, postjze se zg1obno vezanjm motorjma. Izlazni mlaznici jz turЬine 
тоgи se korjstjtj radj obezbedenja od "va1janja" za vreme rada motora. 

Konstrukcjja rakete njje Ьitno izmenjena и odnosи na klasjcne kon
strukcjje. Rezervoari pogonskjh materjja izolovanj su sa иnиtrasnje strane 
polut\'rdom иretanskom masom deЬljjne 2,5 ст. koja је zalepljena na zjd 
epoksj smolom. 

ProЬlem zracenja 

,Korjscenje nukl~arne energjje kao jzvora "snage" za raketnj pogon 
namece nove zahteve 1 zadatke konstrиktorjma - zastjtи od nиklearne radj
jacjje. Di~ektna i ind.jrektna radjjacjja za vreme ispitjvanja na zemlji ј и 
vaz?иhи. Ј~ sva~a~o Jedan od ?1avnih proЫema, obzjrom na jzbacjvanje 
radюa.~ttvшh fi~1~n~h. prodиkata. 1z. raketnih motora. Ј ako izrazeno zagrevanje 
mat~пJa1a и Ьl1z1ш 1zvora zraceщa zahteva od konstrиktora detaljno pro
stиd1ranи konstrиkcijи i pravj1an izbor materijala za konstrukcjjи. 

. Uticaj radijacjje na kaЫove, opremи za davanje odredenih signa1a, 
vent1le aktuatore, primace i izolacioni materija1 иpotreЫjen za raketu za
hteva takode briz1jivo rasmatranje, naroCito kada se ima и vidи pot;eban 
иspesa':l. r~~ rake~e za vreme 1eta и atmosferi. Oprema za vodenje osetljiva 
na r~d1Ja~1Je, zat1I? oprema za иprav1janje, pracenje i telemetrisanje, po
~tavlJena Је и ode1JkU rakete gde је zracenje, koje se sastoji iz gama cestica 
1 neиtrona, svedeno na minimиm. 

VeCinи neиtrona koja prolazi direktno kroz pogonskи materijи Ьiсе 
apsorbovana tecnim vodonikom. Ovaj иticaj na ftuid, kao i и vezi s tim 
иticaj na deЫjinи zidova rezervoara rasmatra se i za sada jos nema konacnih 
rezиltata . 

. . РrоЫеmи zracenja poklonjena је zaista posebna paznja. Napravljen 
Је c1tav program ispitivanja koji treba da da izvesne osnovne informacije 
vezane za opadan;J· nиklearne radijacije и tecnom vodonikи i da se zatim 
analizira иticaj ove apsorbovane energije na hidrodinamiCke kararakteri
stike sistema pogonskih materija pod pritiskom. Podaci doЬijeni sa ovih 
ispiti':anja Ьiсе korisceni и ciljи potvrdivanja podataka doЬijenih pri pro
racиn~a о . zagrevanjи pogonskih materija, preko racиnskih masina. Pocetak 
radova na ovom vr1o oЬimnom i intenzivnom programи obav1jen је и avgиstи. 
1962 godine. 
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lspitivanje elemenata i sklopova 

Deta1jno је razraden p1an proizvodnje pojedinih e1emenata i sk1opova, 
njihova montaza i ispitivanja na probnim stanicama i poligonima. 

E1ektricna oprema Ьiсе deta1jno ispitana i proverena, mehanicke kom
ponente kao sto sи ventili, regи1atori i fi1teri ispitиjи se zbog izvesnih kri
ticnih karakteristika kao i da se doЬije slika о sigurnosti njihovog rada. Radio
grafsko ispitivanje savova na rezervoarima, provera rezervoara pod niskim 
pritiskom radi kontro1e od cиrenja vrsi se koriscenjem gasovitog azota. Ovim 
se proveravajи svi zavareni spojevi и smis1и hermeticnosti. 

Zatim s1edиje hidrostaticka proba rezervoara pod pritiskom, и сi1ји 
provere materija1a rezervoara, izrade i cvrstoce zavarenih mesta. Rezervoar 
se pиni vodom za vreme opita ove vrste, zbog eventиalnih iznenadnih napre
zanja. Opit se vrsi pod vodom. 

Transport pojedinih stepena rakete Rift, Ciji precnici idи do 10 me
tara, Ьiсе vr1o tezak i zahtevace znatna и1aganja i prethodne pripreme. Prenos 
ovih stepena vrsi se od fabrike - proizvodaca do trijи mesta: nuk1earne ra
ketne stanice и Nevadi, Marsa1ovog Centra za vasionski 1et и A1abami i do 
lansirnog poligona (At1antic Missi1e Range) . Transport се se obav1jati i 
kopnenim i morskim putem. Vazdиsni transport, mada stoji na raspo1ozenjи, 
nije praktican obzirom na raspo1ozive transportne avione. 

Bice potrebno izgraditi specijalna transportna vozi1a, а и tokи риtа, 
kopnom i1i vodom, namece se и neko1iko slиcajeva i pretovar tereta. 

. Nuklearna raketna stanica и Nevadi (Nиc1ear Rocket J?eve1opment 
Statюn - NRDS) s1иzi za staticka ispitivanja pojedinih stepena raketa 
Rift. Stanica 1ezi oko 150 km severozapadno od Las Vegasa. Postrojenja za 
staticka ispitivanja radena sи za ispitivanja motora Nerva, а na kojima је 
ispitivan i poznati reaktor Kiwi. Stepen rakete Rift, sem motora, Ьiсе donet 
na ~~DS роmоси specija1nog transportera sиvozemnim pиtem. Na opitnoj 
staшc1 se na1aze ode1enja za proverи pojedinih elemenata i opreme, pre nego 
sto se stepen rakete ириti na probni sto. Kada sи se izvrsi1e odgovarajиce 
provere, stepen rakete se preko transportera na sinama vozi ka jednom od 
pro~шih sto1o~a : Ро do1askи na probni sto, stepen rakete se spиsta и speci
Jalш podzemш s11os, tako da је deo stepena gde sи motori ispod nivoa. Svaki 
pro~шi s.to и Nevadi ima sve mogиcnosti da obezbedi роtриnи simиlacijи 
vasюnsk1h иs1ova. Posto se sve spremi pristupa se ра1јеnји motora роmоси 
da1jinskih komandi iz specijalno zasticenog komandnog centra. Centar је 
zasticen od radijacija, а sva иpravljanja i belezenja podataka и tokи opita 
sи ро~оси da1jinskih komandi. Ро zavrsenom ispitivanjи stepen rakete se 
OdVOZl do odredenog postrojenja, gde se роmоси da1jinskih komandi vrsi 
razdvajanje motora od konstrukcije stepena. Stepen se potom odvo~i na 
otvoreno stajaliste gde stoji nekoliko dana da Ьi se oslobodio radioaktivnosti 
odnosno da Ьi istи sveo na tи tackи da је mogиce prilaziti i vrsiti potrebne 
preg1ede i ~ro~ere. ~о zavrsenom pregledи stepen se ponovo vraca и pome
nиto postroJenJe radi montaie drиgog motora za da1ja ispitivanja. 

~ostrojenja za lansiranje, nisи jos izgradena. Prema koncepciji, 
na lans1rnom poligonи At1antic Missile Range za projekte Nerva i Rift, treba 
da postoje postrojenja za preg1ed, montaiи, proverи i lansiranje. Stepeni 

,, 
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rakete Rift Ьiсе isporuceni na ovaj poligon vodenim pиtem, verovatno brodom. 
Na poligonи se na1aze sem pomenutih postrojenja: kontrolni laпsirni toranj 
postrojenje za tecan kiseonik, postrojenje za gas visokog pritiska, postrojenj~ 
za tecan vodonik, postrojenje za RP-1 pogonsku materijи i 1ansirne rampe. 
Specija1nи paznjи treba posvetiti pojacanoj opasnosti od nиk1earnih radijacija. 

. Pri izboru trajektorije 1eta rakete Rift, vodeno је racuna о sigиrnosti, 
obz1rom na ројасаnи opasnost od radijacija. Rad nuklearnog stepena rakete 
Ьiсе potpиno zavrsen, pre nego sto raketa ponovo иdе и atmosferski omotac. 

Zakljucak 

U tokи izlaganja izneti su mnogi proЬ!emi vezani za ispitivanja, razvoj 
konstrukcijи vasionskih leti1ica sa nuk1earnim pogonom. Premda и izvesnim 
tehnickim disciplinama jos nije postignиt onaj nivo koji se trazi za uspesno 
zavrsavanje ovih zadataka, ipak se obzirom na vec stecena iskustva sa ispiti
vanja reaktorskih postrojenja Ki,vi i Nerva, moze optimisticki g1edati i oce
kivati da cemo и skoroj bиdиcnosti primeniti nиk1earni pogon za s1anje 
kosmickih brodova и сi1ји istrazivanja sirokih vasionskih prostranstava. 

"Astronaиtics" , Ј 2/62 Ing. Drag. K11ezevic 

НОВИ УСПЕХ У ОСВАЈАЉУ СВЕМИРА 

Четврти амерични носмонаут мајор Гордон Купер, успешно је 
завршио своје васионсно путоваље - то је у најr<раћем и најсажетијем 
облину резиме новог успеха Америнанаца у освајаљу Космоса . 

Лансиран 15 маја 1963 године са познате америчне базе за васионсна 
истраживаља у Кејп Канавералу у Флориди, мајор Купер се после 34 
часа и 20 минута лета у васионсном броду "Вера 7" успешно спустио 
у таласе Пацифина, у близини острва Мидвеј. За време лета он је 22 
пута обишао око Земље, с тим што је време обиласка у једно ј орбити 
износило OI<O 88 минута и 7 секунди. При томе је минимална висина 
кретаља брода у односу на Земљу износила 160 km, а максимална 263 
km . Брзина нретаља брода је била око 28.000 km jcas. Укупна дужина 
пута, коју је превалио овај четврти амерички носмонаут, односно осми 

човек на свету који је крочио у широr<а простанства васионе, износи 

960 .000 km . Тежина брода "Вера 7" износи око 1500 kg. 
Мада Куперов лет спада у најуспелија путоваља америчких космо

наута, ипак и он није прошао без компликација. Из за сада необјашљених 
разлога, већ у првом нругу ·око Земље, температура брода и температура 
летачког одела мајора Купера, прешле су знатно очекиване величине, 
да би убрзо температура брода пала испод нормалне. Успостављеном 
везом мајор Купер је обавестио своје "очи и уши" на Земљи да је све 
ипак срећно прошло и да се даљи лет одвија без тешкоћа . До 19-ог 
круга око Земље све је даље било нормално, а тада је једно мало, црвено 

сигнално светло на васионском броду "Вера 7" упозорила смелог космо
наута да је сила гравитације јача него што је то требало, као и да су из
весни електронсни уређаји престали да фующионишу. Стручљацима на 
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Земљи, ноји су ову појаву одмах регистровали, било је јасно да ће 
Купер морати СЉ\\ да антивира ранете-I<очнице и да тако ручно спусти 

свој брод у Земљину атмосферу. И заиста , у тренутi<у нада је I<апсула 
ушла у атмосферу Земље, на 160 kш изнад Шангаја , Купер је , према 
добијеним инструнцијама са Земље, антивирао ретро-ракете и напсулу, 
чија је температура достигла 1650°С, спустио у море свега 6 krn даље од 
брода "Керсарџ" ноји га је чекао у близини острва Мидвеј, у Тихом 
Онеану. Један минут пре додира напсуле са водама Пацифю<а, активи
ран је падобран, по предвиђеном плану, ЧИNlе је ублажено спуштаље 
напсуле . 

У васионском броду се први пут налазила покретна телевиз исr<а 

намера ноја треба да понаже I<осмонауту сопствена нретаља и збиваља 
оно љега . Важни су и подаци о томе наносе Купер осећао у свом васион
сном оделу, јер то треба да послужи научницима за расматраље услова 

нојима ће бити изложени cвe~rnpcr<и путници, нада дође вре~е да се 
искрцају на једну од постављених свемирсних станица. У погледу 
исхране предвиђено је било да Купер једе двојану храну: чврсту, у 
специјалним панетићима ноју може да једе диреr<тно и другу, ноја је 
без воде с тим што мора, да би је јео , да за време лета дода воду. Ово је 
интересантно, јер претставља норю< даље у исхрани I<осмонаута. За
нимљиво је да је у тону лета са васионског брода отr<ачена једна јача 
сијалица, у жељи да се сазна да ли ће је носмонаут Купер видети. Ре
гистровано је да Купер није видео ово светло у моменту одвајаља са 
брода (први нруг) него теi< насније (пети I<руг) и то на растојаљу од 
неi<олино нилометара. 

.МедицинСI<е стручљане интересује стаље здравља мајора Купера, 
но то ће се сазнати тен после детаљних испитиваља. Чиљеница је да је 
потпуновнин Шира, претходнин мајора Купера на васионсним путова
љима, цео дан после лета, ноји је трајао свега оно 9 часова, имао С1\\аљени 
нрвни притисан и убрзано нуцаље срца. Стручљаци-ленари очеr<ују и 
I<од Купера сличне симптоме, а то објашљавају поремећајем гравитације 
и изгубљеним осећајем за тежину. 

Верује се да је летом Купера завршено истраживаље васионе према 
америчi<ом пројенту "Мернјури". Ово је прва фаза у америчким поду
хватима у вези са освајаљем Месеца. У овој фази, која је трајала пет 
година, циљ је био да се у широна пространства неиспитане васионе 
пошаље брод са човеном. Као што је познато, Америнанцима је пошло 
за ру1юм да у васиону пошаљу и успешно врате Глена (20 . 2. 1962 г.), 
Карпентера (24. 5. 1962 г.), Ширу (3. 9. "1962 г.) и сада мајора Купера. 
Овом прилином потсећамо и на смеле и прве совјетсне носмонауте Га
гарина (12 . 5. 1961 г.), Титова (6. 8. 1961 г.), Нинолајева (11. 8. 1962 г.) 
и Поповича (12 . 8. 1962 г.) ноји су степен развоја васионске технике 
СССР-а пронели широм света . 

Друга фаза у васионсним испитиваљима САД је пројект "Гемини" 
који има за циљ ,;васионсни рандеву" тј. везу између два васионсна 
брода са посадом у унапред одређеној тачци васионског простанства. 

Трећу фазу преставља амерични пројект "Аполо" који треба да 
омогући до 1970 године слаље васионског брода са три путника у бли-
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зину Месеца. Програм предвиђа да два од ова три путника сиђу са 
брода, посете Месец, врате се на брод и најзад да се сва тројrща врате 
на Земљу. 

Можда ово звучи сада мало невероватно, али сетимо се само ко
лино нам је ненада невероватно изгледало лансираље разних "Спутню<а", 
"Истраживача", Лајr<е, нао и осморице смелих нослюнаута у неиспитана 
простанства васионе . 

Данас - то већ сматрамо као нешто обично, сванодневно. 

Ing . Драгаи Кнежеви/i 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ЖИВОТ А У СУНЧЕВОМ СИСТЕМУ 

Упоредо са продираљем човека у васиону расту и развијају се биолошнз 
исшпиваља усмерена на два проблема: први је - има ли живота на било номе небе
ском телу осим Земље, и други - како lie утицати на човеков организам и на зе
маљсни метабоmtзам уопште, услови који владају на планетама Сунчевог система? 

За сада нема ј ош директних и сигурних доназа о постојаљу живота ван Земље. 
Ипан обимна научна испитиваља' су довела до неких индиректних индикација ноје 
би могле да значе да има живота и на неком другом члану Сунчевог система. Овде 
lie бити изнети ти подаци онако кано их ми данас познајемо и тумачимо. 

I ~ивот ва метеорвтвма 
Још од седамдесетих година деветнаестог вена врше се испитиваља метеорита 

у циљу утврђиваља да ли се у унутрашљости хопдрита налазе остаци живих орга
низама. Насупрот тадашљим микроснопсним анаm1зама, показало се касније да је оно 
што се сматрало за микрофосиле уствари неорганска творевина. Нису издржали 
строгу проверу ни неки резултати ноји су добивени тридесетих година овог вена, 
а но ји су имали да значе · потврду да се у унутрашљости метеорита могу наliи 
живи лшкроорганизми. Хемијска анаm1за метеорита је доказала постојаље орган
ских једиљеља у саставу метеорита. Нађена су многа сложена једиљеља -органске 
ниселине, деривати ароматичних једиљеља, парафини, деривати илшдазола и др. 
Порекло ових једиљеља није познато, и остаје да се докаже да ли су то продукти 
разлагаља организама или су настали примитивном небиолошком синтезом. 

П ~ивот ва унутрашљим планетама 

Постоји једна зона око Сунца у којој може да постоји течна вода. Ова зона се 
може назвати екосфером. У овој зони, сем Земље, налазе се Венера, Марс и Месец 

Венера 

Постоје индикације да се Венерина атмосфера састоји из азота, угљендиок
сида, трагова водене паре а можда и кисеоника. Нека спектроскопска испитиваља 
уназују на могућност постојаља и азот тетроксида. Не изгледа вероватно да је по
вршина Венере погодна за Земљин облик живота, јер најновије микроталасна одре
ђиваља температуре nретпостављају температуру nовршине од око ЗОО"С. Могуће је 
да има живота унутар гу стих облака на Венери, али састав ових облака још није nознат. 
Према неким хипотезама, они се састоје из nараформалдехида, угљоводонина, неор
ганских материјала, воде, амонијумнитрата, органских nолимера насталих nри елек
тричном nражљељу и др. Највероватније изгледа да су то нека једиљеља угљенина 
(nолиугљениксубоксид). Заnажена је аnсорnција светлости у црвеној и жутој области, 
што би могао да буде знак nостојаља вегетације. Интензивна сnектрална испитиваља 
довела су до низа nодатака, али скоро сваки може да има више алтернативних тума

чеља. Очигледно је од каквог ће значаја бити резултат са васионсних станица упу
ћених према Венери . 

1 Аутор наводи око 150 научних радова и nубликација из којих је узимао по
датке за овај чланак (прим. nрев.) 
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Марс 

Ова планета пружа веће могућности астробиолозима. Мада нема сигурних 
дшшза о постојаљу живота на овој планети, изгледа сноро сигурно да постоји огра
ничена Марсова биосфера, састављена углавном од азота са нешто аргона и угљен
диоЈ<сида .. можда трагова водене паре. Док се са једне стране сматра да су промене 
боје и величине површина на Марсу нао и апсорпција у инфрацрвеној области два 
позитивна доназа постојаља вегетације органсних једиљеља, дотле други научници 
сматрају да прва пој ава настаје услед хидратације вулнансног пепела ној и је нанео 
ветар, дон се појава инфрацрвене апсорпције може приписати простим органсним 
једиљељима неживе природе . Научници су недавно доказали да земаљсни облици 
живота не би могли да опстану у скоро безводним условима Марсове површине , 
али је поназано да један низ најпростијих организама може да преживи и услове 
теже од оних на Марсу . I<ao један од сигурних доказа постојаља живота сматрано ј е 
раније постојаље чувених "нанала" на Марсу, али астрономи сада сматрају да ови 
ћанали немају оне особине које им се приписују . 

Особине Марсових сателита , Фобоса и Дејмоса, тако су необичне да су их неки 
сматрали за вештачке сателите. Ово мишљеље је веома спенулативно и није потврђено 
доказима. 

i\1есец 

Месец поставља nред астробиологе јединствене проблеме . Његова близина 
nружа моrућност да се организми са Земље nренесу вештачним путем. Може се рећи 
да су услови на Месечевој површини свакако неnовољни за земаљсне облине живота. 
Сноро nотпуно одсуство атмосфере онемогућује гасну измену метаболизма. 

Међутим најважније питаље ноје се сада nоставља није да ли Месец има био
сферу, већ да ли је ИЈ<ада имао. Ако су ненада nостојале Месечева хидросфера и атмо
сфера, дубљи слојеви Месечеве површине морали би да садрже фосиле. Потврда 
ове хипотезе добиће се тек исnитиваљем "из nрве руне" Месечевих стена, мада 
и сада има неких индирентних доказа. Начин формираља Месечеве површине дуго 
је био nредмет nолемика , и изгледа да је највероватније да су вена од Месечевих мора 
настала услед удара метеорита не у стене већ у водену масу. А но се пође .од хипотезе 
којом се постанан Земљине хидроафере не сматра примарним већ се тумачи каснијим 
испараваљем воде из стена у Земљиној унутрашљости, може се сличан процес прет
nоставити и на Месецу, nри чему је услед гравитационих утицаја одржаваље хидра
сфере на Месецу било знатно краће. 

Једино садашље заnажаље које би говорило у nрилог постојању биолошне 
антивности на Месецу јесу нене мале nромене боје нених кратера и појава трана уг ље
нина с• у сnентру гасова са Месеца, за ноје се мисли да nотичу од разлагаља органс•<их 
материја затрnаних nод стенама. 

III Живот ва спољним плаиетама 
Пошто се налазе ван еносфере, ни на једној од већих планета нема течне воде. 

Преостаје могућност живих облина заснованих на неким другим хемијским системима 
-понајпре на течном амонијану. Животни nроцес на Земљи је у основи компленсни, 
интегрални систем nротеинских натализатора - ензима - у води, nри чему су ства

раље и репродунција натализатора контролисани фанторима који се налазе у нукле
инсним киселинама. Да амонијан може у овим nроцесима да замени воду, није много 
вероватно, али није ни немогуће . Ми данас, на жалост, још увек мало знамо о реанцији 
угљенинових једиљеља у амонијачној средини. Изгледа да су атмосфере ових планета 
састављене од водонина, хелијума и метана са честицама амонијана. Ованва смеша 
би могла да реагује под дејством радијације високе енергије при чему би настајала 
номпленсна органска једиљеља. До ствараља биополимера долази највероватније 
путем термичне полимеризације, па изгледа да нисне температуре на овим планетама 
нису омогућиле ствараље оваквих хемијских материја. Ипан изгледа могуће да се и у 
амонијачној средини изграде угљоводонични полимери који би могли да представљају 
биополимере. 

IV Живот ва планетама ван Сунчевог система 
Утврђиваље постојаља планета оно других звезда сем Сунца изванредно је 

тешно. Постоје два пута за то: посматраље и теоријсни пут. Посматраље радијација 
са других звезда није отнрило тело планетарних димензија. Осетљивост постојећих 
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инструмената је танва да се танво тело дирентно не може отнрити чан ни оно нашег 
најближег суседа Proxima Centauri . Ипан посматрана динамина нретаља по орбити 
неннх двојних система уназује на присуство несветлећих тела. 

Са теоријсне та чне гледишта , ако се одбаци хипотеза натастрофа и прихвати 
еволуциона хипотеза о поренлу планета , број nланета у Галансији достизао би оно 1011 • 

Наравно, на свим овим планетама не може постојати живот. Ано се наш планетарни 
систем узме нао мерило, може се сматрати да постоје једна до две планете са биосфером 
у сваном систему. 

Може се рећи да је постојаље разних видова живота ван Земље вероватно, 
само је љихово отнриваље и утврђивање са нашим постојећим инструментима са 
Земље засада немогуће. 

Према "Journal of B.I.S." vol. 18, N2 ЈЈ-12, 1962 

Бојана Алексиli 

физинохемичар 

~ивотопис Руђера Бопхковића 

ГРАЋАНИН ДУБРОВНИКА И СВЕТ А 

Београдска "Политина", наш најпознатији и најчитанији дневни лист, обја
вила је под горњим насловом осам наставана (8 .-15. март \963.) ноје је написао 
Властоје Д. Аленсијевић. 

Када смо у недељу 8. марта, угледали у подлисну "Политине" горљи наслов , 
осетили смо искрену радост што се ето нашао човен-писац , ноји у периоду успелих 
Међународних симnозијума посвећених Руђеру Бошновиhу (Јуrославиј~ 1958. и 
1961 ., Италија 1962 .) објављује "романсиран живот" овог нашег славног научнина. 
Међутим, та наша радост, ноју смо осетили угледавши наслов написа, спламсавала 

је сваним даљим прочитаним ретном да би се са последљим наставном Ј 5. марта 
претворила у најдубље разочареље. 

Страни научници реноше да је Бошновић био "највећи геометричар Европе", 
да је био чан "већи и од Њутна", најзад, да је био "једна од највећих интелентуалних 
личности свих доба" . Три одржана Међународна симпозијума, на којима су при
суствовали еминентни научници Европе и САД, јасно су истанли да је тај наш човен 
својим нонцепцијама о материји, простору и времену, о васиони, о облину Земље, 
био два вена испред доба у којем је живео. И разочараље је морало доћи сада, нада 
после та два вена, читамо из пера Властоја Д. Алексијевића љеговог "Грађанина 
Дубровника и света" ноји је све друго само не наш Руђер Бошновић и то, нити нао 
човек, нити као научнин . 

Писати животопис Руђера Бошновића, па назвали то и "романсираним" жи
вотом, значи бити свестан величине и значаја Бошковића, значи поштовати љегову 
личност и имати унуса у том писаљу, значи дубоко познавати не само шта је он научио 
стварао и оставио, познавати добро љегову нореспонденцију, већ исто тано добро 
познавати политична, економска и нултурна збиваља као и науку доба у нојем је жи
вео. Писати, данле, животопис Руђера Бошновића, значи осетити да је љегов живот 
у ствари одраз збиваља XVIII вена као једног од најантивнијих и најтрэгичнијих 
венова. А схватити и описати то, значи треба умети не само изнијансирати све фазе 
љегова живљеља, већ и то живљеље пројектовати у оне средине у којима се оно 
сплитало с другим живљељима, стремљељима и страстима и у којима се срединама 
нретао Бошновић. То значи ,да је потребно унети се у Дубровнин XVIII вена, у Рим 
папе Бенединта XV, у Беч Марије Терезије, у Париз Марије Лишинске и Луја XVI, 
у Брисел Кобленца, у Лондон Џонсона и Месклина, у Варшави нраља Станислава . 
Треба уз то познавати и Исусовачки ред па схватити да је много елемената у Бошко
вићевом животу са~ю последица захтева који је тај ред постављао својим члановима, 
али nри томе, треба осетити и ону искру слободе која карантерише наш живаљ, па 
увидети да Бошновић бистрином своје илирско-словинсне и старохерцеговачке 
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расе , немиром који је столеliима гонио дуброваЧЈ<е нараване овим нашим Балнаном, 
нултуром и слободом свог ДубровНИЈ{а није могао до нраја да се одрекне свог иа
учног убсђења и свог учења. А то све, нити је мала ствар 1шти лан посао. Ано тако 
не поступимо, а то је случај са Властојем Д. Аленсијевиliем , онда lie хартија све 
nрогутати , naшlie и добар хонорар, а сам Руђер Бошновиli lie нам остати још више 
непознат , чан и туђ , за чудо он нelie бити ни научнин вeli некако незналица, јер смо 
наше непознавање науне ставили у његово научно стварање. Он lie нам и нао зрео 
човсн личити на неног ветролирна, нога у Бечу, где долази у службену мисију "за
робљавају шармантне Бечлине" или је он сам "на путу да освоји срце вене лепотице", 
нано то наже Властоје Д. Аленсијевиli. 

Пнсац залочин, е ,)I<ивотолис Руђера БошЈ<овиliа" нечим што не стоји, а ;:{а би 
тај ЖIIBOTOЛJ IC био "ромзнсиран" он мора да nронађе нени заплет, суноб чија lie ;1; ртва 
бити Руђер. Тај заплет он налази доста јевтине у с у л р о т н о с т и м а из ,\\еђу 
италијансног дела Руђерове породице Бетера и херцеговачног дела Бош1швић. 

По писцу Аленсијевићу, Баро Бетера,- Руђеров дед по мајци- обеliавз вог 
црнви (Руђер рођен 1711 ., Баро умро 1712.) . Мајна Пава "дубоно одана версној 
миспщи и црнви" настоји "свим силама да јој се бар један њеи син од осморо деце 
посвети религиозним студијама и оде у Рим на висоне црнвене шЈ<оле" . Никола, -
отац Руђеров , - "иначе народњан", "човен шнроних пог.':еда" 1шји је · наnисао н 
"СтарорашЈ<а celiaњa" nротиви се томе , јер његов син није за "еi<лизиастину", "за
нима га позориште а и nесме пише". Све ово сазнајемо "једног дана 1721 ." нада се 
водио разговор између "старог и угојеног" (зашто баш угојr;ног?) I<аnелана Ниченја 
11 имуlшог трговца Ниноле Бошновнliа нога је 1-lичеије noтceliao на Барово обеl;ање. 

Пре свега , не разу~v:емо зашто је nисцу било потребно да се разговор ИЗЈ!еђу 
Ничеија и Ниноле nред исусовачном црнвом одржи баш 1721. нада lie Руђер поliи 
у Рим тен 1725 . и да јадног Нинолу тешко болесног, оронулог и непонретног (умро 
18. IX 1721.), за љубав писцу, донесу на носиљци пред исусовачну црнву наi<О би 
разговарао са Ничеијем. Несхватљиво је, зашто писац, над вeli има леnе речн за 
Нинолу Бошновиliа не наже ништа и о Бари Бетери . И Баро је био имуliан трговац 
нао и Нинола, али он је и песнин и, мада италијансног nорекла (његов отац оно .1600. 
долази и у Београд где тргује нао члан Дубровачне Републине), он пише nесме на 
нашем језину , нао што је nесма "0 трешњи у Дубровнину", ужива велики углед и 
по С. Церви је "nоштен и простосрдачан по нарави, надарен, оштроуман, свестрано 
образован" и но ји се "дружи са илирсним песницю.!а". По чему је он мање "народњан" 
или човек без "широних погледа" од Николе ноји "Старорашна celiaњa" чак и не пише 
на народном језику вeli на италијансном под насловом "Relazioni dei Monastel'ii della 
Provincia di Rassia". Пређимо и на Паву, Руђерову мајку. Непознавање ствари писца 
Властоја Д. Аленсијевиliа, врло рђаво слина ту збиља племениту жену. Да ли је збиља 
Павина "nреданост верској мистици", нано то истиче писац , могла толико да утиче 
на њен ум да она заборавља да су јој не само два сина духовњаци, Баро исусовац Ј 714., 
Иван домининанац 17Ј7., вeli и кћер Марија која се заредила 1818. у манастиру св . 
Катарине Сијенске и да "свим силама" настоји, нако то каже Алексијевић, "да се 
бар један њен син од осморо деце посвети религиозним студијама". А Алексијевић је 
ово морао знати. И нада ствар стоји тако. зашто онда Никола "напредњан" и човен 
"широких погледа" није спречио да му и ово троје деце оду у цркву? То што су чет
воро деце Паве и Ниноле Бошновић (Баро, Иван, Марија и Руђер) постали духов
њаци нема нинаi<ве везе ни са "обећањима" Бара Бетера ни са "мистицизмом" и "ода
ности" Паве црнви, већ иснључиво са финансијсном ситуацијом самог Ниноле. Све 
до аустро-турсног рата 1689. Нинола је био имућан човен ноји је стицао богаство у 
Новом Пазару, једној од најзначајнијих дубровачних нолонија . Али у том рату, 
нада је аустријска војска порушила и попалила силне градове, па и Нови Пазар, 
Никола са нешто готовине бежи у Дубровнин 169 Ј., ту се жени Павом, из рађа деве
торо деце (један син Марк-Антун умире као дете) и продужује да живи смиреним 
животом, изнурен и болестан. Према томе, да није било аустро-турсног рата чије су 
последице финансијсни слом Ниноле и многих дубровачких колонија расутих по 
читавом Балнану, свакако да би Бошковићи постали оно што им је био и отац. У фи
нансијској ситуацији породице Бошновић- двадесетих година XVIII века треба гледати 
разлоге за одлазак четворо деце у цркву јер је то био начин њиховог збрињавања, 
а не у неким суnротностима напредног и назадног породице Бошковић-Бетера. 
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Животопис Руђера Бошновиliа изгледа да ло писцу Алсi<сијев11hу то нс би 
био, а најмањс "романсиран", а1<0 Руђер не буде имао своју љубав и ано ј ој нс nише 
љубавне nесме . Та1<0 он nриnисује Бошновићу да је 1725. , године нада полази у Рим, 
написао и nрву љубавну песму ноју •nocвeliyje , на ко наже, "плавоЈюсој лелотици" 
Јели Сор1<0чевиli. Канва дивна љубавна идила. Руђер , дечан од 14 година, свршени 
ученин Исусовачног нолсгијума у Дубровнину, но ји у цркви стално по,\\аже при 
служби, лева "nрву љубавну песму" и са пуно "срамежљивости", - молим лепо , 
предаје је својој љубави "ллавоносој лспотици", у ствари, детету од цигло 11 година. 
И нада му она каже, да танве песме љему, као будуliем свештенину не лриличе, Ру ђе р 
оштро одмахује главом, - све то пише АлеЈ<сијевиli,- и одговара "спорним гласом": 
"Обеliавам ти да нeliy ... Целог живота ocтaliy само твој драган ... ". Кан ва Ј<Онфузнја 
у стилу: ј едно детенце и епитет "плавоноса лепотица". Властоје Д. АленсијеВ11ћ, 
прави још вeliy неукусност према Руђеру Бошновићу. I<ада Руђер Ј747 . , после 22 
године одсутности из Дубровнина долази у свој родни град, њему се УЈ<азује прилина 
да се "насамо" нађе са својом "плавоносом лепотицом", сада у датом, у нући љених 
родитеља. Сусрет је збиља дирљив, јер њему "охолост није дала да заплаче ' , дон је 
она "шалутала задихано": "Милост Руђс, милост ... ", молеliи га да "што пре" оде. 
Али Руђер није "написао" само ту љубавну песму на нашем језику. Он по писцу, 
пише "на дубровачном дијаленту" и једну "чу дну песмицу", на1<0 наже nисац , Ј<Ојом 
је хтео "да изрази носталгију Ј<оја га је тано силно и често обузимала": 

" Holi бијаше ... А небеса 
ведра са свих страна сјаху : 
Звезде, пуне свијетла уреса 
свугде зране лросипаху ... ". 

Интересантно је да Алснсијевић ни толико не зна да се овде ради о Бошновиfiевој 
nесми "0 неоснрвљеном зачећу Богородице" написаној на латинсном језину и коју је 
његова сестра Аница, иначе nесниниња, nревела на наш ј езю< . Бошновић није nесник. 
Он је у Исусовачном нолеrиј уму у Дубровнину извежбан само у прављењу латин
сюiх стихова, данлс, у стихотворству. Према томе, он је само версификатор научио
популарних расправа (рецимо дело "Помрачсња Сунца и Месеца" ) или nисац nри
годних песама. Данле, Бошновић не пише, већ nрави стихове у доба метроманије, 
када се технина прављеља стихова учила у школама и кад се учило тесању стихова. 

То је очигледно нод Бошновиliа ноји стихотвори на латинском, нано је то учио у 
ШЈ<ОЛИ, а не на италијансном, и још мање на нашем језику. Бошновић је стварао при
годне стихове-елиграме, јер је то захтевао бонтон ондашњег друштва. Друштво 
XVIII вена захтевало је од интелектуалца да га забавља импровизованим стиховима 
и Руђер, као друштвени Абате Бошковић, продуцирао се својом виртоузношћу у 
састављању епиграма да забавља нежне даме и висону госnоду у Италији, у Паризу, 
у Бечу или у Варшави на тада међународном латинском језику. И то је све. 

Када Аленсијевић говори о научним радовима Руђера Бошковића он чини 
страшне грешке које су последица збрке nојмова које није могао при читању да свари 
у једну логичну целину. Тачно је да је Бошковић написао једну научну дисертацију 
О Сунчевим йегама (1736.), али нека извини Алексијевић да Бошновиh овај рад није 
могао да обради "у свему у духу научног излагања Николе Копернина" . То је из 
простог разлога што Сунчеве пеге нису ни биле предмет изучавања Коперника. 
Алексијевиh хоће, исто тако, да своје незнаље о Сунчевим пегама, којег би се данас 
постидео и један ученик осмолетке, припише Бошковићу, јер каже : "Међутим, 
он (мисли на Бошковиhа) је настојао да докаже да су то (пеге) огромни вихори гасо
витих маса, који се пењу на готово непојмљиве висине од неколико стотина хиљада 
километара, па бацају сенке на усијану позадину" . Чудновато је да у нашем веку· 
може постојати човек који се усуђује да узме перо и јавно срочи тако•нешто ненаучно
и да то nрипише једном научнику као што је био Бошковић. Немамо овде намеру 
да говоримо о Сунчевим пегама и о протуберанцама ноја је два појма Алексијевић 
nотпуно побркао. Писац хоће исто тако, да је Бошковић посматрао Сунчеве пеге 
најсавршенијим телескоnима који су тада постојали у Риму и, да би иронија била још 
већа, он смешта те телескопе "на највишу куполу цркве св. Петра". Иnак Бошковић 
има среће, што је писац Властоје Д. Алексијевиh сам сместио те гломазне и тешке 
телескопе оног доба на једну нуполу и уместо Руђера изнео теорију о Сунчевим ле
гама која је нешто сасвим ново и за наша схватања. 
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Бошновић Ј<од АлеЈ<сијевића није имао много среће ни са мерењем луна мери
дијана између Рима и Риминија. На тај прантични рад и дело АсШронолtско и географско 
йуiuовање у Цркве11ој др:жави у циљу да се измере два ciiieйe11a лtepuдuja11a u йойравu 
кapr/ia Цркве11е др:жаве (1_755.), којим је Бошновић постао славан јер је изнео научне 
идеЈе о облику Земље I<OJe су остварене теЈ< у нашем веку, Аленсијевић танође ставља 
свој ненаучни печат над каже да Бошновић доназује , насупрот тадашњем тврђењу, 
да "меридиЈаН пролази негде између Риминија и Рима" што не стоји , јер се одавнина 
зна да нроз сваку тачну на површини Земље пролази један меридијан. 

Аленсијевић приписује Бошновићу исто таЈ<о оно што му никад не би пало на 
nамет да наже, рецимо, "небески свод је сниман света у малом (миЈ<роносмос)". Чудно 
је да Аленсијевић не зна да је само свет атома минрокосмос, а свет звезда манро
космос. Нетачно је над Аленсијевић наже : "доказе о природи васионе Бошновић је 
тражио у делима филозофа и математичара Рене Денарта и Годфрида Лајбюща", 
нарочито Декарта , нога је потпуно одбацио. Кад Аленсијевић наже, говорећи о Бо
шновићу, да му је "нарочито била запажена студија о спектралној анализи ... " онда 
Је то неопростива измишљотина. Аленсијевић, на рачун Бошновића , као из руЈ<ава 
сипа незнање. "Оно што стопедесет година пре Руђера Бошновића нису успели Га
лилео Галилеј и Ђордано Бруно, сада је он успео : дао је и математички доказ посто
јања и функције Сунчевог система". Ово први пут дознајемо. Исто тано :" планете су 
ненад сматране за "звезде луталице". Ма није, Аленсијевићу. У стара времена и 
звезде и планете носиле су име звезда, само данашњи назив звезде био је онда 

"звезда стајачица", д?Ј< је п~анета била "звезда луталица". А онда, по Аленсијевићу, 
"природу планета обЈаснио Је Нинола Коперник, а Бошновић им је дао положај у 
простору и правилност кретања". И ово је тешна произвољност, јер нити је Копернин 
описао природу планета , нити је Бошновић дао њихов положај у простору, нити пра

вилност њихових нретања. Нетачно је, нано то пише Аленсијевић, да је у доба Бо

шновића био познат "низ планетоида" , јер је Пиаци теЈ< 1. јануара 1800. открио први 
планетоид Це рес. 

Има још маса ствари научног нарантера у вези са Аленсијевићевим писањем 
на које би се могле ставити озбиљне примедбе, али то би нас одвело далено. 

Осврнимо се на спор између Тоснане и Луне ноји Аленсијевић сасвим про
извољно интерпретира и пише, кано је Бошковић "проучио сукоб између Тоскане и 
Луне због обалсЈ<е пловидбе, па је арбитрарно решио спор једним принципом који је 
онда имао међународни значај: прибрежно море се простире донде, дОЈ<Ле се може 
бранити дометом топовске салве". Ствар стоји сасвим другојачије. Као заступник 
Луне, Бошковић борави у Бечу (5. IV 1757.-4. III 1758.), нао угледан стручњан у 
хи~раулици, нано би шl двору nриназао велину штету коју Лука трпи због радова 
НОЈе царсна влада у Фиренци изводи на наналу Сереце, чиме је спречено нормално 
отицање воде из језера Сеста, а последица је била поплава лунешних поља. Данле, 
не ради ~е ни о нанвој пловидби. Поменути спор, Бошновић је успешно решио и•као 
награду Је добио племство Луне. Дакл.е, спор између Луне и Тоскане био је разлог 
што Бошковић путуЈе у Беч, а не "што Је познавао све методе Ватикана" и што је био 
"неповерљив и према Тоснани" . 

Не мислимо се више задржавати на критици "Животописа Руђера Бошновића, 
Грађанина Дубровнина и света", чланка који је написао Властоје Д. Алексијевић, 
утолико пре што нема nacyca на који се не би могла ставити примедба. Најзад, то не 
би ничем ни допринело, јер је грозна грешка према Руђеру Бошковићу већ учињена. 
Указали смо само како не треба писати, ако желимо да прикажемо неког нашег чо
века онако какав је он ~ио. Свакако, да завршимо, да Алексијевић није уч1,1нио 
услугу ни Бош!<овићу а ЈОШ мање читаоцима "Политике" који су свакако желели 
нешто да сазнаЈу о овом нашем збиља великом и заслужном научнику. 

Др Ђорђе Николић 
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ШТА СУ КРИОГЕНИ? 

Често . се у написима о горивима за ракете и васионсне летилице помињс реч 
"нриогени" нада се говори о течном водонину, кисеонику, флуору и сличним једи
њењима. Шта она означава? Реч криоген долази од грчки х речи "криос" - мраз и 
"генео" - стварати, и означавала би супстанцу помоћу које се може створити за
мрзнуто стање. Каква је веза између ракетних горива и хемиских материја ноје су у 
стању да залеђу ју - да стварају ниске температуре? Криогена ракетна горива су оне 
течне хемисне материје које се користе за погон ракета, али се притом одржавају 
у течном стању на веома ниским температурама . Такви су течни кисеонин , течни 
водоник, течни флуор, амонијак , хлортрифлуорид, флуормоноксид и др. Постој и 
низ ракета које већ користе овакве погонске материје. То су углавном ракете велиног 
домета . Америчке ракете "Атлас" (домет до и преко Ј()()()() км), имају укупну тежину 
0 1<0 Ј ОО тона а од тога око 80% одпада на погонсно пуњење: оксидатор - течни кисеонин 
и гориво - деривати нафте. Течни кисеоник се користи и за америчне ранете "Са
тури" , совјетсне ракете серија А-9 (домет 700 км) и "Голем"- такође далеког домета. 
Експерименталну фазу развоја завршавају у САД ракетни мотори од 5-6 тона по
тиска на течни водоник као гориво и течни кисеоник. Усавршавају се и ранетни 
мотори са флуором као оксидатором. 

Зашто су из низа хемиских ма тери ја изабрани ови криогени за погон ракета? 
Термодинамички прорачуни на основу којих се закључује колино су ефинасне 

поједине погонске материје и њихове комбинације, показали су да је најидеалније 
гориво гасовити водоник, а најбољи оксидатори флуор и кисеоник. Међутим у нор
малним условима температуре и притиска (20°С и Ј аШ.м) ове хемиске материје су у 
гасовитом стању. Са гледишта простора који треба да заузму резервоари погонсних 
материја у ракети , гасови су веома непогодни. Ј кг гасовитог водоника заузима у 
нормалним условима оно Ј\ 000 литара . Лако је израчунати колики би требало да 
буде резервоар кисеонина у ракети "Атлас" ано кисеоник изисси до 70% од укупне 
тежине погонсних материја у овој ракети. 

Очигледно је да би превођење оваквих гасова у течно стање решило проблем 
величине резервоара. Међутим, ту сада изничу нови r.роблеми. Водоник постаје 
течан на притиску од Ј аШм тек на температури нижој од - 252, 7°С. кисеонин на 
ОЈ<О - 182°С, флуор на - Ј88,3°С. Повишени притисци унеколико повишавају 
температуре кондензовања гасова, али са сувише великим притисцима није угодно 
оперисати при транспорту и пуњењу резервоара. С друге стране, за одржавање веома 
нисi<ИХ температура потребно је да се постигне изванредна изолација резервоара, 
цеви, пумпи и осталих помоћних уређаја за чување и руковање течним погонским 
материјама. Код цистерни од неколико стотина тона дебљина изолационог слоја би 
била Ј метар. Свако загревање доводи до испаравања течности и услед тога до гу
битака - односно до повећања притиска ако се ради о затвореном суду. 

Стога је морало да се пође nутем компромиса. Избегнути су сувише велики 
притисци и користи се добра топлотна изолација резервоара. Изолују се само резер
воари за стокирање криогених материја на складиштима. Резервоари у ракетама 
немају изолације јер би она знатно повећала тежину "мртвог" терета ракете . Зато 
се nуњење ракета, на пример течним кисеоником, врши непосредно пред .старт, а 

праћено је густим белим облацима. Напоми~~ое се да губици могу том nриликом да 
изнесу и до 50% од тежине која се извуче из резервоара складишта. На срећу, течни 
Ј<Исеоник је релативно јевтин; за скупље криогене предвиђа се да се подхладе nри 
стокирању за толико за колико се очекује да ће се загрејати nриликом операција 
nретакања у резервоар ракете . Топлотна изолација се постиже или стварањем ва
куума у простору између дуnлих зидова резервоара или коришћењем изолационих 
материјала . 

Изглед једног резервоара са изолацијом nомоћу вакуума дат је на слици 1. 
Због nогонске снаге криогена nодносе се и друге потешкоће. Течна горива 

(водоник, амонијак) ако испаравају на ваздуху лако могу да награде експлозивне 
смеше. Сви криогени при додиру са кожом стварају опекотине. Стога је особље које 
рукује овим материјама nотпуно покривено заштитним капуљачама и одећом. 

Све ове течности (сем флуора) имају мале густнне (водоник 0,067 gfcm• на 
-250°С, кисеоник Ј ,1 на -Ј83°С итд.) и због тога су им резервоари далеко гломаз
ни ји од оних за, рецимо, азотну киселину чија је густина око Ј,5 gfcm 3 на 20°С. 
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Ни сам nостуnан добијаља течних I<риогена није ј едноставан , и до скоро ни ј е 
(но разрађен за индустрис«у nроизводљу тано вешших размера нанву захтева са
дашља ранетна технина. Поготову је било nотребно да се што више снизи цена Јю
штаља nроизводљи и да се усаврши начиЈi безбедног руноваља течностима на та 1ю 

Ј - кот"Јlролни уређаји, 2 - сйољни зид од YlЉeflи'lliOZ челика , З - уиуtuраииьи 
зид од нерђајућег челика , 4 - iii eчuи кисеоиик, 5 - изолација и вuсоки вакуу.11. 

Корисиа зайремина резервоара је око 760Ј лшuара. 

ниским темnературама . Зато ; е развијена nосебна грана технине - нриогенина , Eoia 
се бави nроцесима на темnературама нижим од -70°С. Ипак нада се уnореде nерфор
мансе ноје дају nоједине nогонсне материје , види се да наnори који nрате уnотребу 
нриогена нису узалудни. У таблици су уnоређене nерформансе неких система. 

Таблица 

nогонсне материје r т ос 

F 2 - Н2 4,5 
о. - н. 3,5 
Н202 - нерозин 6,5 
HN03 - анилин 3,0 

r- тежинсни однос онсидатор /гориво 
1- сnецифични имnулс, кг sес/кг 

(У номори) 

2782 
2502 
2627 
27: 0 

d,- средља густина горива и онсидатора 

f sp d, 

373 0,32 
366 0,26 
249 1,28 
221 1,35 

Ако ниG:не темnературе нриогена nретстављају извор тешкоћа у ракетној 
техници, оне су веома тражене и исноришћене особине у физици, физичкој хемији 
и другим nриродним наукама. Оне се користе пре сЕега за nроучаваље nонашаља hlа
терије на ниским темnературама, нарочито у близини "аnсолутне нуле" (-273,16°С) 
које је још увек недовољно nроучено . На тако · ниским температурама супстанције 
мељају понашаље; хелијум се пеље уз зидове, зауставља се топлотно кретаље моленула 
-појављују се нове законитости и нова стаља материје. Може се рећи да је ера ЈЮ
ришћеља и усавршаваља технике нриогена у пуном развоју . Највећи резултати и у 
науци и у техници се тен оченују . 

Бојана Алексић 

физиохемичар 

. , 
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Председню< Друштва, Др. Радован Данић, nозвао је nрисутне да одају пошту 
nреми.нулим истаi<Нутим члановима : Iпg. Миодрагу Обреновнћу, nроф. Димитриј у 
Веиечанину и белгисном атроно.'lу Др Фернан у Ригоу . 

У својој уводној речи nредседнин се задржао на два успеха Друштва у nро
тенлој години: Народни одбор града Београда одобрно је анредитив у износу од 5 
.милиона динара за nочетне радове адаnтације Диздареве I<уле на Калемегдану за 
Народну опсерваторију . Поред тога у Савету за просвету и нултуру nотоји nовољно 
расnоложеље за иницијативу Друштва за nоновно увођеље наставе астрономије у 
средње, а можда, и у основне шноле. 

Снупштини је nрисуствовало оно 90 чланова и делегати Подружница из : 
Новог Сада, СремсЈ<е Митровице, Зрељанина, Вршца и XI београдс i<е гимназије. И 
ове године нарочито велию1 број чланова дошао је из Подружнице у Сремсној Ми
тровици о чијим усnесима ј е говорио проф . Душан Ланић, а затим је ученица Гордана 
Јоцновић nоздравила Снуnштину и говорила о значају астроно.•.шје у раду на nро
свећиваљу сеосних маса . 

После скуйшiйиие члаиови Друшiйва йосеiйили су Диздареву кулу иа Кале,кегдаиу, 
која ће се йреуредиiйи за Народ11у звездарницу 

Из писменог саопштеља о раду Подружнице у Новом Саду, који је упутио 
nроф. Ћулум, видимо да је после разформираља ВПШ у Новом Саду и љегова пре
ласка на Машински факултет дошло до акције осниваља Подружнице на Факултету 
поред Подружнице у гимназији "Змај Јова Јовановић" која успешно ради . У 1963. 
планирано је подизаље привремене осматрачнице у универзитетском центру на обали 
Дунава. 

О раду Подружнице у Зрељанину говорила је ученица Радослава Пацнов и 
истакла потребу набављања инструмента. Драган Малошевић, из Подружнице у 
Вршцу, говорио је о недостатку астрономске библиотеке у љиховој гимназији . Проф. 
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Мнздрак Марија говорила је о великом интересу за астрономију међу ученицима XI 
београдске гимназије . 

О успеху Друштва у раду са омладином говорио је директор Астрономске 
опсерваторије Др. В . Оскањан изјављуј ући да ће Опсераторија и у будуће nомагати 
рад Друштва. Проф. Др . Б. Шеварлић говорио је о значају сарадње свих струч
њаi<а на часолису Васиона. 

Снулштина је nримила nредлог ловећања чланарине и nредлог nрихода и 
расхода за 1963 . годину. У nови Уnравни одбор изабран је за nредседника Др. Р. 
Данић, доживотни лредседнин Друштва, за генералног секретара П . Ћурковић , 
за чланове: Н . Јюшовић , Др. Оскањан, Ћ. Телекн, Ј . Арсенијевић, Р . Грујић, В. 
Илнјевић, Ј. Симовљевић, Г. Половић, М. Миздраi< , С. Саџаков, Д. Гајић. Исnред 
лодружница Ж. Ћулум иД. Ланић. 

У Надзорни одбор изабрани су : М. Зеремски , А . Кубичела и М. Ћонић. 

П. М. Ђ. 

О АСТРОНОМСКОМ ХУМОРУ 

Нема области људске делатности, манолиi<О она била битна, озбиљна, неоп
ходна за живот и опстанак, узвишена итд., а да се заједно са оним есенцнјалним не 
појављује и ведрија, духовитија и често лодсмешљива и заједљива нота. Наиме, 
свака реч има двоструко значење и неки "реп", па се лано стварају ви цеви и анегдоте 
на рачун понајчешће сасвим озбиљних ствари. Узмимо медицину. Чак и када се ради 
о глави nацијента - nојављује се онај добро nознати, црни хумор . Овог лута, наш 
задатан је знатно лријатнији и тема је много ведри ја и привлачнија : Астрономија 
и хумор. 

Поред великог броја анегдота и досетки о славним строномима, које су често 
врло поnуларне и у исти мах сасвим отрцане, јавља се велико обиље вицева и анегдота 
о обичним људима-лаицима, који збијају досетке и шале у незнању и из незнања 
обичних астрономсних чињеница. 

Две су врло карактеристичне и ведре цртице из те области: 
- Мамице - nитају два дечака своју мајку - да ли смемо да посматрамо 

ломрачење Сунца? 
- Сванако- одговара мајка- само не прилазите исувише близу! 

* 
Познати астроном Клајд Томбо, који је nронашао Плутона, хтео је да га по-

наже неним nосетиоцима и том приликом је рекао: . 
- Видећете сада девету nланету нашег Сунчевог система. Светлости треба 

01<0 седам часова дон превали раздаљину Сунце-Плутон, а даљину Плутон- Земља 
nређе за нешто више од шест и ло часова ... 

- Извините; молим вас - лрениде Томбоа неки nосетилац - али ја не111ам 
толико времена да чекам! 

* 
Међутим, знатно интересантније су анегдоте о астрономима и о њиховом истра

живачном раду, а нарочито о њиховом менталитету . 

АстронОЈ\IИ се ЛОЕенада врло чудно слоразумевају . Најнарантеристичнији 
nример је овај:-

Познати лолуларизатор астрономије Камиј Фла,\iарион, срео се са Алфонзом 
Бержеом, познатим астрономом, метеорологом и оi;еанографо,\1 : 

Где ћемо се састати Ка.\iиј? - лита Берже . 
Где ти желиш. 
Добро, а нада? 
Кад ти хоћеш. 
Важи. Али буди тачан на састанку. 

* 
Понекада астрономн умеју врло брзо и оштро да парирају на глулу или за, 

једљиву примедбу: 
Чувени 2строном Едмунд Халеј, по номе једна од најинтересантнијих дуго

периодичних комета носи своје I~ме, једном лрилином објашњав2о је окупљеним го-

•· 
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стима основне идеје, које су га руководиле да nочне да се бави кометама. Један гост 
је хтео да га омаловажи и усред нај занимљиви јег излагања уnита Хале ја: 

- Колико је шест лута девет? 
- Заједно са вама- одговори Аtирно Халеј -то износи 540. Прве две сифре 

су резултат, а трећа - ви. 

* 
Астрономи и романе читају са логаритамским таблицама у руци: 
Алфонз Берже ушао једног дана у радну собу свога асистента . Затекао га са 

КЊИГОМ у руци : 

- Шта то читате? 
- Читам врло интересантан роман Жила Верна : "Ентор Сервадаi<", I<ано се 

вама допада? 
Никано . Осим тога, види се да ви никада нећете nостати добар астроном. 

- Зашто господине nрофесоре? 
- Зато што је номета о нојој је реч у роману са оним nодацима који су о њој 

саолштени - финтивна. Види се да нисте читали роман сериозно - са таблицама и 
другим ломоћним средствима. Зато, юшад од вас nравог астронома. 

* 
Деца лонајчешће nостављају врло наивна литања, када је у питању иебесни 

свод и појаве на њему: 
Једном лрилином, nознати руски астрон ом Бредихин, шетао се са свој им нећаком 

у вечерњим часовима, нроз nарк : 

- Ујко - уnита дете - а, зашто је Месец тако мали вечерас? 
- То је млад Месец и зато је таi<О мали - одговори научиин. 
- А шта су радили са они к старим? 

* 
Поненад су астрономи мета духови те шале. 
Славни амерични астроном Едвин Пауел Хабл, који је својим радовима о 

магли нама много nроширио наша знања о беснрајном свемиру, нерадо је nримао 
новинаре, лозирао nред намерама и давао изјаве, Једном, нада је врло упорно одбијао 
да прими новинаре, један му рече ово : 

- Ваши објенти, нада их снимате, уоnште се не буне, а осим тога, ми новинари 
ћемо вас снимити са моментаном фотографијом, не треба да се плашите да ћете морати 
да лозирате nред I<амерама 3 до 4 часа као маглине nред вама. 

* 
Најзад и астронаутина је отворила широне могућности за стварање нових 

анегдота и шала. Навешћемо само две: 
Питала учитељица у школи синчића Вернера фон Брауна : 

Дакле, јеси ли научио да бројиш од 1 до 10? 
-Јесам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ј , nали! 

* 
Последња анегдота нас nреноси у будућност, сванано ону ближу нада се nрви 

астронаут вратио са Марса: 
Научници, узбуђени, окуnили се оно носмонаута и nитају га: 

Реците нам, молим вас, има ли нанвог живота на Марсу? 
Слабо - lltрзовољно одговара уnитани. 
Како, слабо?! 
Ништа, сноро га и нема. Преко целе недеље ништа, изузев нешто мало у 

суботу увече. 

* 
На крају овог кратког наnиса треба истаliи две ствари. Прво, настојале се да се 

у ограниченом nростору изнесу, што је могуће разноврсни је анегдоте и цртице на 
тему астрономсног хумора. Како су типичне и добро nознате анегдоте о великанима 
астрономије из nрошлости често прештампаване, овде су скоро потnуно изостављене. 

Друго, како о астрономском хумору, до сада код нас није било посебних чланана и 
збирни, ово овде nредставља само nрви коран у том циљу. Треба се надати да ова 
иницијатива неће остати усамљена и да fie се наставити. 

Драгослав Ексингер 
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УСПЕШО. ЛАНСИРАНИ 

ПЕТИ И ШЕСТИ 

СОВЈЕТСКИ КОСМОНАУТИ 

БИКОВСКИ И ТЕРЈЕШКОВА 

Лансиран 14 јуна 1963 године 
потпуковник Валериј Фјодоровuч 
Биковеки пети је совјетски космо
иаут који је закорачио кроз врата 
у Космос. Његов брод "Восток V" 
облеhе Земљу за 88,4 минута са 
максималном висином 235 km и 
мниимзлиом 181 km. Угао под ко
јим је орбита брода нагнута према 
Екватору износи 65°. 

Још се нису ии стпшала узбу
ђеља изазваним овим летом, а већ 
је 16 јуна 1963 године лансирана у 
Космос и прва жена - Валентииа 
Терјешкова. Њ::и брод "Восток Vl" 
преваљујс свој пут по орбити око 
Земљ ~ за 88,3 минута. Минимална 
висина брода у односу на Земљу 
је 183 km а максимална 233 km. 
Угао нагиба орбите према Ехва
тору је тахође 65°. 

Прва жена хосмоиаут задржа
ла се у Космосу 71 час и за то вре
ме прешла охо 2,000.000 km, пре
шавшн 48 I<р·угова. Њен партнер 
из васионсхог раидевуа потпухов

них Биховски направио је 81 хруг 
охо Земље, прешавши за 119 ча
сова лета о~е;о 3,~00.000 km. 

За време лета између космона
ута одржавана је стална радио ве
за и то хахо између љих самих, 
тахо и са Земљом. Испитивани су 
непрехидио многи медициисхи фе
номени, начин исхраие, притисах, 

температура и влажност у хабиии, 
као и многи други фахтори од ве
лихог утицаја за даљи, сигурнији 
лет чов~ха. 

Тачиост старта, одлично фуих
циоиисаље телевизисхе и радио-ве

зе хао и сигурност спуштаља, го

воре о велихом успеху совјетсхе 
техиихе па овом пољу. Сматра се 
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да ће после овог групиог лета до

ћii до још nећих изненађЕ ља, ко
ја треба несумљиво да потврде 

!:i громап успех науке и технике у 

СССР-у. 

Инж Драг. Кие:щевиli 

Какво име треба да носи закон 
гравитације. - Сергије Гапошкин са 
Харвард Опсерваторије (САД) запитао 
се ј ош 1955 г ., када ј е Њутн открио 
занон гравитације који је први пут 
објављен 1687 г.? Он је скренуо nажљу 
на Њутнову тобожљу индиферентност 
nрема Пикаровом новом мерељу Зем
љиног nреЧЈ~ика, ма да је био присутан 
седници Краљевсног Друштва у Лон
дону 1672 год . на којој је ово мереље 
било објављено. Одговор на nостав
љено питаље би можда било "никад" 
- no Гапошi<иновом мишљељу, који 
је од 1955 год. узалуд трагао эа каквоh\ 
било Њутновом научном расправом ноја 
би садржавала формулу опште гравита
ције изведене или норишћене у год. 
1666 . 

Размотримо добро познати Њутнов 
цитат : "Исте године (1666) започео сам 
размишљати о гравитацији . . . Занључио 
сам да силе ноје држе планете на љи
ховим путаљама морају бити реципрочне 
нвадратима љихових одстојаља од сре
дишта око нога н руже; у вези са овим 

упоредио сам силу потребну да се 
Месец одржи на љеговој путаљи са 
силом гравитације на Земљиној по
вршини и нашао сам да ове две силе 

врло приближно одговарају једна дру
гој. " 

Ове речи је Њутн изговорио оче
видно над му је било прено 70 година, 
више од 45 година после 1666 г . Оне 
су једина јасна индинација за тај датум 
а изгледа да су у противречности са 

многим догађајима у љеговом животу. 
Гапошнин мисли да је стварни про

налазач Роберт Хук, који се интере
совао и бавио гравитацијом 20 година 
пре 1679 г ., када је на једној седници 
Краљевског Друштва изнео закон оп
ште гравитације. У то време Њутн је 
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са ю имао неодређену идеју о грави
тацији, а седам година доцније неколино 
nута nрименио формулу у циљу вери

финације . Хуков удео у открићу 
требало би nризнати називаљем гра

ВЈЈТационе формуле "Хуi<-Њутновим за
Е:онодt" . 

(Ово је само писмо кој е је Гапошнил 
упутио часопису "Sky and Te lescope" , 
на које he свакако стићи одговори, о 
нојима ћемо у своје доба реферисати. 
Дотле је најбоље уздржати се сваног 
опредељиваља) . 

" Sky & Telescope" , 1963 /Ј ан. Р. Д . 

U 1962 godini izgradeno је u SAD 
pet nuklearnjh reaktora ро programu 
,RO\>er" а za 1963 god. planirano је da se 
jzgrade jos 11. Plan jra se da se kroz 5 
god jna jzvrse probe u letu nad Atlant
skjm okeanom jedne vat" jjante letjJjce sa 
raketnjm motorom na nuklearnj pogon. 
Reaktor Ьј Ьјо ugraden u III stepen ra
kete Saturn. 
(Bonp. pai<. тех., 12, str. 112, dec. 1962) 

В. А . 

U SAD se vrse ispitivanja, u uslov jma 
s\jcnim kosmjckim, raketnih motora sa 
pogonom na tecnj vodonjk ј tecnj fluor. 
Ispjtivanja vodi NASA ј pokazuje ten
deпcjju da se zзdrzj na ovoj kombinacjjj, 
ma da su za 1963 ј 1964 godjnu predvi
dena ispitivanja jos nekih fluornih jedi
пj enja, hjdrazina i bornih jedinjenja. 

(Вопр. ран. тех. , 12, str. 114, dec. \962) 
В. А. 

U opitпom centru United Tech
пology Center u SAD prvi put је uspesno 
ispaljen snop od cetiri bustera - startna 
гaketna motora na cvrsto gorivo, od kojih 
se svaki sastojao iz sest cjJindara - seg
menata. Postignut је potisak od oko 70.000 
kg u toku od 14 sek. Na taj nacin izbeg
nuta је izrada cvrstog goriva u oЬliku 
jednog cilindra velikih dimenzjja. 

(M /R, 14 Jan. 1963) 
В. А . 

National Research Corporation је 
usavrsila povrsinsku zastitu celicnih delova 
konstrukcije izlozenih temperaturi iznad 
500° F tako sto је uspela da u vakuumu 
nanese na celik tanak aluminijumski film. 
Time su izbegnute necistoce i povecana 
cvrstoea i otpornost na abraziju za oko 
hiljadu puta. 

(M /R, 14 Ј an. 1963) 
В. А. 
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Mesec nije mrtav svet, pjse sovjet
skj casopjs "Pravda", vec se na njemu za
pazaju promeпe. U toku nekoliko posled
njjh godina krater Line se smanjio na 
polovjпu prvoЬitne ve licjлe, krater Ailla
zen је nestao а pojavjJo se nekoliko novih 
maJjh kratera na vrhu Plato. Prj jzJasku 
Sunca javljaju se na dnu пekjh kratera 
sjvozelene mrlje. Nekjm posmatracima 
jzgleda, dodaje Jj st da se ove mrlje na dnu 
kratera Њ·a tosten cak ј pomeraju. 

(M fR, 14 Јап . \963) 
В. А. 

Позитрониум. - Астрономија се 
већ много нористила елементом , до 

сада непознатим - ueгaiiluвнuAt joнo,tt 
водоника - ноји се састоји од једног 
атома обичног водоню<а номе је успело 
да ухвати један допунсни елеi<Трон са 
неке удаљене путаље. Према таласној 
механици могуће је да неутрални во
донин располаже извесним афинитетом 
за један сувишни елентрон . Зна се да 
Сунчев спентар у својој битности, а 
то he рећи у љеговој непрекидној ос
нови, одражава стриктно особине нега
тивног ј она н-. Друнчије речено , овај 
јон, неинтересантан на Земљи (на ној ој 
чаi< нема за љега ни могућности да 
nостоји) је од пресудног значаја за 
особине Сунчеве атмосфере : он јој дај е 
тано изванредну способност апсорп
ције. 

Физина је ту сноро открила да се 
негативан елентрон и позитиван елен

трон (негатрон и позитрон) нада се 
фронтално сударе узајамно уништавају. 
Међутим при косом судару са слабом 
енергијом они се могу удружити у 
један ефемеран компленс ноји је сличан 
атому неутралног водонина. Овај ефе
меран елеменат добио је име позитро
нијум и нај лакши је међу хемијским 
елементима. Установљено је да пози
тронијум гради са халогенима једн
љења слиЧЈiа онима ноје гради водонин . 
Линије љеговог оптичног спектра имају 
двоструну дужину линија водонина . 
Средљи живот му је дуr (посматрам у 
атомсној снали) : 1 ,4 · 1 О-7 сенунада 
(у варијетету назван триплет) . Потен
цијал јонизације позитронијума при
ЛИЧЈIО је висок : 6,8 елентронволти. 
Цени се да 30% спорих позитрона ноји 
настану у нанвом тасу (н.пр. у пари 
натријуhtа Na22) стварају атоме пози
тронијума пре него се униште . 

"L'Astronomie", 1962/Нов. 
Р. Д. 
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Корвговава даљина до М 31. -
Баде је 1952 . г . нашао да је раздаљина 
од наше галансије до Велине Андро
меди.не магли.не, или М 31, дваnут 
веhа него што се дотад ,'1\ислило 
(2 х 800.000 = 1,600.000 св. г .) 

Хенриета Своnе, са Маунт Вилсон и 
Паломар опсерваторија , nоnравила је 
ову вредност. Нова износи 2.200.000 
светлосних година. Та норенција је 
добијена из проучавања двадесет це
феида , у једном споредном региону 
ове маглине, ноји се налази оно 62 
хиљаде светлосних година далено од 

центра М 31. 
Своnеова је nроучавала nромене 

сјаја цефеида на снимцима добијеним 
noмohy рефлентора од 200 инча. Ове 
фотографије је снимио nонојни астро
вом Валтер Бад е. 

Мада је nознато оно 200 других це
феида у М 31, изабране су ове ноје су 
даље од централних региона маглиие 

и облана тамне материје. 

"Sky and Te1escope", јануар 1963 . 

Д. Е. 

Супериова у NGC 1073.- 23. но
вембра 1962. годи.не Др. Л. Розино, са 
Асиаго оnсерваторије, у Италији, nро
нашао је суnер нову звезду 13. nривидне 
величине у NGC 1073, само један луч.ни 
минут северно од галансијиног језгра. 
Спентросноnсна nосматраља nоназала 
су широне nруге у сnентру суnернове. 

Два дана касније ову звезду је, неза
висно од италијанског астронома, nро
нашао менсички астроном Г. Харо, са 

својим nомоhником Е. Ћавиром (обојица 
са Тонанцинтла оnсерваторије). По љи
ма, магнитуда звезде је 12, а удаљеност 
од језгра 10 сенунди више. Ова ма
глина, у којој је суnернова , налази се 
близу звезде Делта Цети и има фото
графску магнитуду 12. 

" Sky and Te1escope", јануар 1963. 

Д. Е. 

Nordman-Tihovljev efekt odbaёen. 
- Kada se jedna ek1jpsna promen1jjva 
zvezda posmatra и dve raz1jcjte Ьоје, 
da 1ј се vreme, tj. trenнtak mjnjmиma 
zavjsjrj od ta1asne dиzјпе? 

Na ovo pjtanje sи odgovorj1j potvrdпo 
Эаr1 Nordman, poznatj francиskj astronom 
i re1atjvjsta, godjne 1905., ј nesto kasnjje, 
trj godjne pos1e Nordmana, G. А. Tihov, 
pozпatj rиskj astroпom. 

·- - -- ВАСИОНА IX. 1963. 2' 

Mnogj kasnjjj posmatracj nisи uspe1j 
пј da potvrde nj da odbace ova tvedenja, 
tako da је pomenutj efekt cekao da1ju verj
fikacjju. 

Po1jska zena-astronom, R. Safranic, 
sa Krakovske opservatorjje, prjkupj1a је 
137 s1ucajeva zvezdanih ek1jpsa, merenih 
fotoe1ekt.rjcnjm putem u dve Ьоје. 

Ug1avnom, mjnimurn posmatran u 
p1avoj ј zutoj Ьојј se poklapa u granicama 
od 5 sekundj , Dak1e, ako se razda1jjna do 
zvezda о kojjma ј е rec, а kojih jma 38, 
uzjma prosecno kao 500 godjna svet1osrj, 
brzjna p1ave ј zute svetlost j, u jnterste
larnom prostoru, se pok1apa u odnos u 
jedan prema 3 · 109

• PjsuCi u po1j skom 
casopjsu "Akta Astronomjka", Safl'3nj
cova zak1jucuje da ne роsюјј gore pome
nutj efekt. 

" Sky and Te1escope", februar 1963. 

D. Е. 

Cudna vizualna dvojna zvezda. -
Astronom Van dеп Bos, sa Ljkove astro
nomske opservatorjje, na Maunt Hamj1-
tonu, resjo је јеdП\1 zagonetkи koja potjce 
jos jz 1890. godjne, kada је poznatj jstra
zjvac dvojпjh zvezda Bernhem pronasao 
vjzua1лu dvojnu zvezdи Beta 1163 u sa
zvezdu Кita. Svakih 16 godjna, zvezde и 
раrи se to1jko priЬ1jze, da ih ne mogu 
razdvojjrj nj najjacj te1eskopj, А1ј kada se 
zvezde, иda1jene pos1e toga priЬ1jzavanja, 
posmatraju, ne moze da se zna koja је koja, 
zato sto sи skoro potpиno jstog sjaja. 

Zbog toga nasta1a је prepj.rka и krugo
vjma ast.ronoma. Jednj sи mjs1j1j, da par 
о kome је rec jma veoma e1jprjcnи риtаnји 
ј 16. godjsnjи perjodи, dok su drugj sma
tra1j da је pиtanja krиzna, perjoda 32 
godjne, а da se ta pиtanja posmatra bocno. 

Zahva1jиjиCi merenjjma Fjnzena ј Van 
Bisbreka, Van den Bos је иsрео da pot
vrdj tacnost prve varjjante. On је dokazao 
da је ova yjzua1na dvojna, bezma1o, jedjn
stvena medu njoj s1jcnjm sa kratkom 
perjodom. Ekscentrjcnost pиtanje о kojoj 
је rec је Citavih 0.97. Komponente sи 
vt·lo sJjcne Prokjonu, а razdaJjjna jm se 
menja и iпtervalи od 0.3 do 18 а. ј. 

Kada Ьј se planeta kreta1a oko Sunca 
pod takvjm иs1ovjma, ро putanjj jstog ob-
1jka ј ve1jCine, ona Ьi dolazj1a ЬЈјzе Suncи 
nego Merkиr ј da1je nego Uran! 

Polozaj ovog para za Ј 950.0 је : 1 h 
21.m8 ј- 7°10' . 

"Sky and Te1escope", janиar 1963. 

D. Е. 

ВАСИОНА XI. 1963. 2 

КОСМОНАУТИ ЋЕ ИЗБЕГАВАТИ 

ЈУ ПИТЕР 

Највеhа планета која кружи оно 
Сунца је Јупитер. Било би веома за
нимљиво посетити овог највећег, а 
можда и најстаријег брата у нашој 
планетној породици, који је по пречнику 
прело једанаест пута, а по запреми~и 
1 • 312 пута већи од Земље. Данас Ј е 
одлазак у посету овом џи.ну немогућ, 
али већ крајем овог столећа може се 
очекивати да се нека смела експеди

ција отисне и на тај веома далеки пут. 
Јер, Јупитер је од нас у пресеку далеко 
око 627 милиона километара, а врло 
често још и више. Васионски брод који 
би са Земље кренуо брзином 14,2 кило
метра у сенунди путовао би до Јупитера 
2 године и 267 дана. 

Шта ће астронаути наћи на овој 
великој планети? 

Јупитерова атмосфера је необич~н 
океан разнобојних течних гасова, ЧИЈИ 
су таласи велики као плани.не, а испа

рења су зелене, плаве и црвене боје. 
На том чудном океану плове "ледени 
брегови" који су створени смрзаваље~ 
амонијака и водоника на веома ниско) 
температури и под врло високим пр~

тиском. Ако би васионском броду, КОЈИ 
би се претворио у неку врсту подмор-
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нице, пошло за руком да се проби ј е 
кроз течну Јупитерову атмосферу, на
ишао би на слој вечитог леда дебелог 
много хиљада километара . Тешко је по
веровати да ће се ту било шта корисно 
наћи за истраживаче, изузев што би 
обогатили своје знаље, прикупивши 
многе драгоцене податке. На жалост, 
они не би смели напуштати свој ва
сионски брод чак и кад би били обу
чени у нарочита васионска одела. Не 
прети им опасност од хладноће, јер се 
против ље могу борити загреваљем 
електричном струјом. Јупитер~:ша сила 
теже је главна опасност. Она Је готово 
три пута јача од Земљине. Без специ
јалних ракетних мотора и додатног 
горива, тешко да ће се с љегове по
вршине, или чак и из љегове близине, 
моћи вратити залутали васионски брод. 
А људи би на Јупитеру били прити~
нути сопственом тежином. Човек КОЈ!-! 
је на Земљи тежак 75 kg, на овоЈ 
џиновској планети би био тежак 198 
kg. Човек би се осећао страховито 
оптерећен и непокретан. Не би могао 
да обавља готово никакав посао. 

Све је то разлог да се људи, веро
ватно, неће спуштати на површину овог 
највећег члана планетног система. По
вршину Јупитера ћемо у будућности, 
због тога, испитивати само и.нструмен

талним космичким ракетама. 

Месечеве меве 

г 
Пун Месец 

Последља 
Млад Месец Прва четврт 

четврт 

d h т d h m d h m d h m 

Октобар з 05 44 9 20 28 17 13 43 25 18 21 
Новембар 1 14 56 8 07 37 16 07 51 24 08 56 
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Планете 

Atfepкyp - Bet. почетком онтобра Меркур је у највећој западној елеганцији (5 . Х, 
Ј8° W ) . Тих дана видљив је изјутра над источним хоризонтом . Излази око 
1 h зоm пре Сунца. Ту је привидне величине -0.5 и пречника 7' . 1. 
Фаза планете је "последља четврт". После ове ела!lrације Меркур се брзо 
привидно приближава Сунцу, 5 . Х! стиже у горњу конј уНiщију, прелази 
источно од Сунца али остаје невидљив до нраја новембра . 

Веиера - Током октобра Венера се појављује после залаза Сунца на западном небу. 
Првог новембра залази око 45m после Сунца . Крајем новембра видљива је 
као "Вечерљача" -З . З привидне велнчине у сазвежђу Стрела ц . У дурбину се 
види нао диск привидног пречнина 11 ". Ка но се до тада планета још није до

вољно удаљила од горље конјунције са Сунцем , осветљено је 92% површнне 
љеног диска. 

Марс- Привидно пролази сазвежђа Ваге и Змијоноше. У тону октобра и новембра 
залази око Ј h после Сунца и нако је слабиј ег сјаја од 1. 7 привидне величине 
практично није видљив. 

lyйuiliep- У опозицији је са Сунцем 8. Х. Тих дана види се током целе ноћи у са
звежђу Риба. Ретроградан је. О1<0 опозиције Јупитер је удаљен од Земље 591 
милион километар. Привидни пречню< му је 46".5 а сјај -2.5 прави дних 
величина. Крајем новембра залази већ ОЈ<О 2h. 

Cailiypн -До 21 . Х ретроградан је у сазвржђу Јарца. После овог дана Сатурн на
ставља директно кретаље не напуштајуt.и ово зазвежђе до нраја новембра. 
Видљив је у вечерљим часовима и залази све раније: 

Ј. Х око Jh 
1 . XI оно 2Зh 
Ј . XII око 21 h. 

Планета се у овом периоду удаљује од Земље од 1375 на 1515 милиона Km 
те јој привидни поларни пречник опада од Ј6".2 на 14".7 а сјај од 0.7 на 0 .9 
привидних величина . Велика оса привидне елипсе Сатурнова прстена мења 
се од 40".8 на 37".0 а мала од 11 ".0 на 9•.8. Посматрач за Земље види северну 
страну прстена. 

Уран - У сазвежђу је Лава. 1. Х је 1.9° источно од звезде р Лео. 

/ 
/ 

~ 

В · Х 

/ 
/ 

/ 

3·Х 

28·Х 

/ 

/ 
/ 

/ 

..,. 
/ 

Положаји Меркурау односу на исiUоч11и 
xopuзoнili и Сунце у Шре11уШку излаза у 
дане око Меркурове највеће елонгације 
8. Х. Исйрекидана сШрелица йриказује 
йривидно дневно креШање небеске сфере 
за JOm. 

ВАСИОНА XI. 196З. 2 

Појаве у Суичеву систему 

d h 
Окт. З ЈЗ Јупитер 4° северно од Месеца 

5 21 Меркур Ј 8° западно од Сунца 
8 Ј 2 Ј у питер у опозицији са Сунце м 

15 - Ориониди: трајаље 1 О дана 
16 06 МерЈ<ур З 0 ј ужно ОД Месеца 
18 15 Венера 4° јужно од Месеца 
21 21 Сатурн у застоју 
26 21 Сатурн 2° северно од Месеца 
26 - Тауриди : трајање 20 дана 
ЗО 18 Јупитер 4° северно од Месеца 

Нов. 5 02 Мернур у горљој нољункцији 
ЈО 03 Уран 4° јужно од Месеца 
14 - Леониди : трајаље З дана 
20 23 Венера о• .05 јужно од Марса 
23 06 Сатурн 2° северно од Месеца 
27 ОЈ Јупитер 4° северно од Месеца 

Појаве код Јупитерових сателита 

октобар 

Ј 20 З5 II SO 
4 1 05 I РЕ 
4 22 20 1 рр 

5 О ЗО I SP 
5 19 З4 I РЕ 
5 21 50 I SO 

1 h т 1 

24 119 59 1 
24 22 22 
27 о 50 
27 21 57 
28 о 08 
28 19 17 
28 22 оо 
з 1 22 15 

11 рр 

II SP 
1 РО 
I рр 

I SP 
I РО 

1 1 SE 
11 рр 

6 18 56 1 SP 
8 20 26 II РЕ н о в е м б а р 

12 О ОЗ 1 РР 1 1 О З9 11 SP 
12 21 22 1 РО 2 20 ОЗ II SE 
12 2З 41 1 SE З 23 42 1 РР 
13 20 З9 I SP 4 21 02 1 РО 
15 22 41 1I РО 4 23 55 1 SE 
16 1 ЗО 11 SE 5 18 09 1 РР 
16 19 20 III 1 РО 5 20 20 1 SP 
16 22 44 III SE 6 118 24 1 SE 
17 20 07 11 SP ; 9 18 37 11 РО 
19 2З 06 I РО 9 22 40 11 SE 

20 22 23 1 SP 10 21 18 111 SP 

12 22 07 
13 20 19 
16 20 57 
17 22 16 
18 о 49 
18 18 28 

1 19 21 43 
19 2З 55 
20 19 оз 
20 22 14 
21 18 22 

1 

21 18 50 
2З 23 20 
25 18 26 
25 20 52 
26 23 32 
27 20 51 
28 18 оо 
28 18 21 
28 2о 11 
28 20 19 

I SP 
I SE 

11 РО 
III РР 
III SP 

11 SP 
1 рр 

I SP 
I РО 
I SE 
I SP 

III SE 
11 РО 
II рр 

II SP 
I рр 

I РО 
1 рр 

111 so 
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20 120 13 1 1 рр 10 18 49 111 рр 

23 О 55 1 11 РО 11 22 48 1 РО 

,_2_з__!_l2_2_з_5_l,__r_II__,__P_o---''---1-2_:.1_ 9- 55--'----I -'-Р-Р __ ;__ _ __:__--'-- ··----

28 22 52 
29 18 З9 

1 SP 
III РЕ 
ЈП SE 

1 SE 

рр - почетан пролаза, SP - свршетан пролаза, РО - почетак окултације, 
SO -свршетак окултације, РЕ- почетак помрачења (еклипсе) и SE- свршетак 
помрачења. 
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Положајв Јупвтероввх сателита 

Таблица даје распоред Јупитерових сателита у одиосу на диск планете сваки 
дан у 1ь SEV. Кад је број изостављен, одговарају!ш сателит се налази иза Јупитера. 

Датум 1 W .. . disk ... Е 
1 

Датум 1 w ... disk .. . Е 1 Датум 1 W ... disk .. . E 1 

Окт. 1 4З2 ... 1 Окт. 22 З2 .. . 41 
2 4ЗI .. . 2 2З Зl .. . 4 
з 4 . .. IЗ2 24 . .. 124 
4 421 ... з 25 12 ... З4 
5 241 ... з 2б 2 . .. IЗ4 
б .. . 1342 27 1 . .. 2З4 
7 Зl . .. 24 28 Зl .. . 24 
8 З2 . . . 14 29 З2 ... 14 
9 Зl .. . 24 1 з о З12 ... 4 

10 .. . З124 Зl 4З . .. 12 
11 21 .. . З4 Нов. 1 412 ... з 
12 1 2 ... З14 2 1 42 .. . IЗ 
13 1 ... З42 з 41 .. 2З 
14 З41 . . . 2 4 4З .1 . 2 
15 З42 . . . 1 5 4З2 . .. 1 
lб 4312 . .. б 3412 .. . 
17 4 ... З12 7 4З . .. 12 
18 421 . .. з 8 1 .2. 43 
19 42 . .. 13 9 2 ... 14З 
20 4 ... 32 10 з . . . 124 
21 4З1 . . . 2 11 

Промевљвве звезде 

Минимуми сјаја Алгола (~ Per) : 

d h 
Октобар 10 3.9 

13 0.7 
15. 21.5 
18 18.З 

d h 
Новембар 2 2.4 

4 2З.2 
7 20.0 

1 о 1б.8 

Нов . 12 З2 .. . 4 
13 З21 ... 4 
14 з . . . 124 
15 1 . .. 2З4 
lб 24 ... IЗ 
17 41 ... 2З 
18 4З ... 12 
19 4З21 ... 

1 20 4З21 ... 
21 4З . . 12 
22 41 . .. 2З 
2З 42 . . IЗ 
24 14 ... з 
25 ... З142 
2б З12 . . . 4 
27 З2 ... 14 
28 31 . .. 24 
29 1 . . 324 
з о 2 . .. 134 

d h 
Новембар 22 4.1 

25 0.9 
27 21.7 
30 18.5 

А. Ђ . Кубичела 

Сллвl(а лево: Амервчкв астроваут Лерој Гордои Купер. 
Слика десио: Ралвчвтв ступљевв полетаља Гордова Купера са Кејп 

Кававерала. На СЈЈВЦВ се ввдв лаисврац.е, одвајаље бустера, прекид рада 
марm-мотора, одвајаље тела ракете са капсулом, одвајаље капсуле, обртаље 
капсуле. Доле се ввдв: лево Кејп Кававерал, десио ставвца ва Бермудвма, 
а у средвив рачувскв цевтар Мервлевд. 
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БОЈА НА АЛЕЈ,.Сf/Ћ, др. !l BII H А ТАНАСЈ!ЈЕВИЋ , др. РАДОВАН ДАН!Пi , 

НU-!АД ЈАНКОВNЋ . tmж. ДРАГУТИН f(HEJKEBI!Ћ , СТЕВА Н Ј<ОРДА 

11 БРАНИСЛА В ШСВА РЛИЋ 

О д г о в о р 11 tt у р е д 11 u '' 
НЕНАД ЈАНКОВ!fЋ 

Насловну c!lipauy юрадно ПЕТАР /,')ТБЈЈЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопнс за астр он омију и астронаутш,у . Издаје 
Астрономс t< О д руштв ::> "Ру ђе р Бowt<oв иl'i" 11 Југослове i·I С I (О астро 
наупt ч i<О 11 ра t<етно друштво , уз сарадњу I<омасиј е зз астро 

наутину ВСЈ.- !Iз rази б пута годишњс. Годишња пр етnлата : 
за нечлановс 500 дина ра , за чланове оба друштва 300 данара , 
за уч е ни не сви х шнола 240 дннара , за иностранство ј 500 дн 
нара. Пој едини број ЈОО дин ара. - Влас:ниi< 11 нздавава ч 
AcтpOI·I OMCI<O друштво "Руђер Бошt<овпћ ", Б ~о град . Уредни
штво 11 администрациј а : · Београд, Волгнна 7. Претплате слатн 

у I{ Орнст рачуна бро ј 101-22-3-48. 
Цена овог двоброја динара 200. 

Штампа: Издавачна установа "Научно дело", Београд, Byf<a Караџнfiа 5 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОД И НА XI 
1963 БРОЈ 3-4 
БЕОГРАД 

POSMATRANJE MARSA 1963. 

P1aneta Mars је 4-II-1963 . god. Ьila и opoziciji sa Suncem, dok је 
3-II Ьi1а najbble Zem1ji ( !ОО miliona km). Sa ovim Mars је dostigao 
pri,ridni pгecnik od svega 13",96; и razmak od 10-XII- 1962. god. do 
30-III-1963. ьоd. precnik ти је Ьiо veci od 1 О" (sa manjim precnikom 
posmatranje nije zahva1no). 

Zbog izиzetno jake, neoЬicno dllgotrajne i snegom bogate zime, prvo 
posmatran je izvrseno је 1-II. OЬilje sпega (p rvi snezni rokrivac nastao 
је ·5-XI-1962, kзda је sneg celog dап а padao, а od 14-XII-62 do 9-III-1963 
god. stvorena је stalna snezпa prepгeka) onemogиcilo је upotrebu refrak
tora od 300 mm (do njega se шоg1о doci iskljиCivo samo и zimskoj оЬиСi) 
tako da sam mogao da posmatram samo refraktorom od 1 16 mm, koji 
omogиcuje роvесапја od 140 i 196. 

Pojedinacna posn1atranja: 

. 1) 1-II- Zabelezeno и 20h 10111 UT, СМ = 65°- Veoma raspro-
stranjena severna polarna kapa sa sirokoш i veoma tamnom ivicom "topljene 
vode". Levo od centralnog meridijana је Mare Acidalium sa Niliacus Lacus. 
Na juznoj polulopti Mat·garitijer Sinus i Aurorae Sinus su jasno иocljivi, 
sa М. Acidalium povezani jednim kana1om (Indus?). Desпo od central
nog me1·idijana jasno se vidi Lи12ае Lacus zajedno sa jednim delom Gan
gesa. Solis Lacus n i ј е Ьiо vidljiv; okolina Aeonius Sinusa (duz ivice) је bez 
ikakvih detalja, mo:bla је velom pokrivena. 

2) 2-II - Zabelezeno и 1 81' 1 0111 UT, СМ = 28° - Slika је veoma 
jasna pojedinosti su tamne i veoma јаsпе. Nema nikakvih prekrivanja 
velom i oblacima. Severna polarna kapa i ivica "topljene vode" slicna 
kao juce. Na se.vernoj pollllopti, odmah desno od centralnog meridijana 
na1azi se М. Acidaliu1n sa Nzliacus Lacus. lndus је jasan, Nilokeras uocljiv. 
Margaritifer Sinus jasan, ali је postavljen ka lndusu. Levo do centralnog 
meridijana је Siloe Fons? 

З) 5-II - Zabele:leno и 18" 45111 UT, СМ = 10° - Veoma jasna 
slika, bez oblaka i velovitih oblaka; Marsova atmosfera veoma jasna i 
Cista. Najtamniji objekat је М. Acidalium, iznad Niliacus Lacus; Achillis Pons 
jasan. Indus, Nilokeras i jedan treCi, nesigurno indentifikovani kanal (Gehon?). 
Na juznoj polulopti Sinus Sabaeus sa viljuskastim zalivom. 

Deucalionis Regio jasno uocljiv. Margaritijer Sinus nije povezan sa 
Indusom. Okolina Aurorae Sinusa је tamna. Ismenius Lacus је siv ali se 
lose definise. 
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4) 8-П - Zabe1ezeno и Ј 911 00"' UT, СМ = ЗIЗ0 - S1ika nije 
t~ko dobra kao kod ~~s1ednji_h_ posmatranja. Marsova atmosfera је pro
v1dna, ne~a _ob1aka 111 ve1ovlt1h ob1aka. Severna po1arna kapa је veoma 
prostra~a, . Jиzna po_1~r~a .. ~apa_ manje . Severna j,,ica "top1jene vode" је 
tamna 1 s1гoka : NaJSJЗJniJ~ obJekat na desn oj po1ovini siil:.e је veoma pro
strano. М: Ac~d~lzum + N1lzacus Lacus. Na levoj po:o\'iпi slike Ismenius 
Lacus _Је s1v, _all Jasno s~ _v idi п_iegov tip :can izduzcn oЬlik. Na juznoj po-
1~opt1 ~as_taJe М,argarttifer Sznv..s; Deucalionis Regio (јаsап), vi1juskasti za-
1Iv (uob1ca)en), Sznus Sabeus, zat im Sy nis Maior sasvim na rиЬи (vide se 
samo pojedini delovi), pri izlazu . Ncгr.a kanala. 

. . 5) 1 ~~П - Zabelezeno u 1 7h 50"' UT, СМ = З 1 З - Nema ob1aka 
nш ve1~v.шh оЬ1а~а . Ve1ika S\'et1a severna po1arna !.ара. Siroka, veoma 
tEmna. 1v1ca " topiJene_ ,,_ode". l sme11ius Lacus s1abo Yid1jiv. Protonilus sa 
C~loe Palus иос1рv . Szrщ Maim· zajedno sa Iapygia i Siнus Sabaeus domi
~1r~ . Hele~pontus siv. Ivica Hellasa је veoma sпt1a. Nema kana1a. U oko-
11~1 . Arabza/Ede~. nema pojedinosti, verovatг..o zbot; losih atm6sferskih 
prl11ka na zem1p. Nеша juzne polarпe kape. 
. 6) 10-П - Zabe1ezeг..o u 201' 00"' UT, СМ = З45° - Atmosfe:·a 
~~ Osetno Ьо1ја ne~~ pre d\·a c2sa, dobra slika. Se\·crna po1arna kapa sa 
S1r~kor:n tam~~m 1v1com. Ismenius Lacus siv. Sa desne strane se ,,idi М. 
:4~t~alt_иm / J.f_zlza~us Lac!IS. Ка jwnoj polukщ;l i Syrtis Maior је na samoj 
1V1Cl, 1z1azeC1 Smus Sabaeus veoma је taman; vi1juskasti za1iv izrazit, 
иdvostrucen. lndus, Gehon, Hiddekel. Nema ob1aka i1i ve1ovitih ob1aka. 

7) 24-П- Zabe1eseno и 1811 10"' UT, СМ = 195°- Severna po-
1arna kapa veoma prostrana ~ svet1a . . S_iroka ivica "topljene vode". Pojas 
oko severne ~аре s.~ Proponшom. Trzvzum Charomis иoC!jiv, isto i Pyri
p~legeton .. NaJt~шJa . povrsina na Marsи је okolina Mora-Pojasa sa М. 
Strenum 1 М. Ctmmertum. Titanum Sinus иoC!jiv. 

_8) 2_4-П - Za_belezeno и 22h 20'" UT, СМ = 256° - Najtamnija 
pov~sшa Је ?ko _Casstus-a (severna ро1и1орtа) . Pojedinosti na juzпoj ро1и-
1ор~I. (М. Ctm~zum, М. Tyrrhenum, Syrtis Maior) sи osetno s1abije. S1ab 
ods)aJ na 1evoJ (gde Sипсе za1azi) ivici (oko1ina Aeolis) . 

9) 27-П - Zabe1ezeno и 181' 20"' UT, СМ = 171° - Upad1ji\'З 
seve~?a P?1~~na kapa,_ sve ?sta1o veo~a Ь1е~о, najtamnija iYica "top1jer:~ 
V?de . V1d1)1~e po)edшost1: .. Propontt~, Pyrzphlegeton (upad1jivo sirok), Tri
V!U~ _Char?n~t~. !'lodus Gordtt? М. Strenum, М. Cimmerium dиz ivice. S1ab 
odsJa_J .~а IVIC1 Jиzne po1u1opte gde za1azi Sиnce. Рп·i риt и toku ove 
opoZ1CIJe, danas sam иосiо fazи. 
. • 10! _28-II - Zabe1ezeno и 18h 20"' UT, СМ= 262°- S1ika sliCna 
JиCei·aSnJOJ~ a1i nema ve1ovitih pokrivanja и atmosferi Marsa, ona је pot-
pиno provtdna. Nodus Gordii vid1jiv. · 

11) 2-III - Zabe1ezeno и 17h 45"' UT, СМ= 13 50 - Severna 
po1arna kapa i ivica "top1jene vode" dominirajи na s1ici: Oko1ina Pro
pontis-~itana је siv~ (kao dosad). Jedna s1aba siva traka od jиznog kraja 
Ceraun~us. preko Gtgasa do Nodus Gordii. Solis Lacus s1ab. Mare Sirenum 
skoro Је tsto tako tamna kao severna ivica "top1jene· vode". 

• . ~ 2) 4~ Il! -~abe1e:l~no и 18h 1 О"' UT, С~= 124° - Slika је siro
masшJa JIOJedшo~ttma? s11cna kao pod 11 , 
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13) 9-III - Zabe1ezeno и 17" 50'" UT,CM = 74° - М. Acida
lium/Lacus Niliacш istaknut, !1~dus i Niloce,·as uoc1j ivi, Lunae Lacus sumnjiv. 
Margaritifer Sinus, i po: ed toga sto је b1izu ivice, vidljiv је (tamniji 
objekat) . Aurorae Simts nije indefikovan . Solis Lacu.s sumnjiv. Nema 
ob1aka niti velovitih prekrivanja. Severna ро1аrпа kapa је ma1a. 

14) 9-ПI - Zabelezeno u 191' 50"' UT, СМ = 103° - S1ika је 
siromasnija и pojedinostima, nета nista novo. 

15) 17-III - Zabe1ezeno u Ј gh 20"' UT, СМ = 8° - Na severnoj 
po1ulopti, desno od centralnog me· id ijana, vidimo М. Acidalium sa Nili
acus Lacus. JиZna po1иlopta: Noacћis S\'etao, Sinu.s Sabaeus sa "vi1jиska
stim za1ivom" (ova j pos1ednji је p:·ostraп, 1evo od ce:1 tra1пog meridijaпa), 
Margaritifer Sinu.s (veoma tamaп, ma1o desno od ceпtra1nog me~·idijana) . 
Nema ve1ovi tih pгekгivan j a . 

16) 17-III- Zabe1e2e!1o н 201' 20"' UT, СМ = З7°- Na centl·a1-
nom meridijanи је NI. Ac1:daliumjLacus Niliacus, Indus u parcadima. Lunae 
Lacus uoc1jiv. MaJ'garitijc1' Si1'tusflvl. Erytћ1·aeu11 1./Aи1·orac Si1 u ;. Duz ivice 
Solis Lacus (povezaп sa Aurorae S1:nus). Nema velov iti!1 p1·ekrivanja. 

17) 20-III - Zabelezeпo tl 01' 20"' U T , СМ = 78° - М. Acida
lium/Niliacus Lacus, Auroгae Sinus . Solis Lacus, нo clj i,, , preko Nectara (sirok, 
нoc1jiv) povezan sa Аш'о1·ае Sinus. Titћmrius Lacus је sumnjiv. Niloke1·as 
- Lunea Lacus- Ganges deformisani peгspekti vno. Upadljivo svetao oЬlak 
(veoma p гostran) iznad ђn·rl1ae Reg1:o. 

18) 20-III - Zabelezeнo tl 1 01' ЗО"' UT, СМ = З4З0 
- S1ika losa, 

иpad1iva је samo polaгna kapa, cija је prostranost osetno ора1а. Na se
vernoj po1u1opti и miгniш momentima vidi se Ismenius Lacus. Na juznoj 
po1и1opti samo Sinus Sabaeus. 

19) 23-III - Zabe1ezeпo и 18" оот UT, СМ = ЗО9° - Ausonia 
(taman), Japygia, Si1шs Sabaeus (11aglasen). Sy,·tis MaiorfNilosyrtisfBoreo
syrtis иpad1jiv. Nema ob1aka niti ' 'e1ovitih prekri,тanja . 

20) 25-IП- Zabelezeпo и 18h 05"' UT, СМ = 291°- Syrtis Maior 
dominira na slici, ali precnik M arsovog diska tako је ma1i da da1ja posma
tranja nemajи nikakvog smis1a. 

Rezime 
I pored spo1jnih nepovo1jnil1 иs1ova иsре1о је, sakupivsi 20 pos

matranja, 0\'е dovo1jнo ravnoшerno rasporediti na raz1iCite centra1ne 
meridijane, tako da је Ьilo mogиce nacrtati rezи1tujиcи kartи za 196З 
god. Naj1osiji је kvadrant od 180° do 270° areografske sirine, sto se vidi 
iz be1e8aka. 

Uktlpno uzevsi treba konstato11ati da је s1ika Marsa ove godine -
kao oЬicno kod afe1ske opozicije - Ьi1а veoma cista; Ма:sоуи atmosferи 
karakterise ve1ika cistoca i skoro potpиni n.edostatak ob1aka, odnosno 
ve1ovitih ob1acнosti, osim jedne noci izmedи 19 i 20 marta (posmatranje 
br. 17), kada је iznad Pyrrhae Regio zapa2en veoma svetao oblak. Na
za1ost пiје Ьi1о mogиce posmatrati s1edece dve veceri, tako da se ne 
moze utvrditi da 1i је taj oblak postojao i s1edeceg dana, tj. ko1i1o је 
on postojao; 17 marta (kada је doticna povrsina Ьi1а b1izи centralnog 
meridijana) vec nije Ьiо vid1jiv. 
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Da1je treba istaCi jednи tamnи povrsши na severnoj po1и1opti и 
oko1ini Pyriphlegeton/Propomis (oko 160° areografske du2.ine) , sto nedostaje 
na kartama koje sи date poslednjih 10 godina. Medutim, tako nesto na 
priЬ1izno istoj duzini i и s1icnoj formi moze se naCi na Lowell-ovoj 
karti iz 1905 god. Ista tamne povrsina (koja ро svojoj spo1jnoj formi 
ima nekil1 s1icnosti sa Mare Acidalium) nezavisno је potvrdena i od 
stranih posmatt"aca (Bartha - Budimpesta i Bernhю·d - Minhen) (vidi 
"B1ick ins All" 2/63), tako da је njena stvarna egzistencija dokazana. 

(Prevod К. L.) 

Mars-Beobachtungen 1963 

Resumee 

Wegen des ausserge1vohnlichen Schлeereichtums im Wiпter 1962/63 konnten von 
Mars iп seiner diesjiiћrigen Erdniihe nur 20 Beobachtungen ge\110nnen werden, aus 
dcnen aber eine Gesamtkarte des Mars gezeiclшet \verden konпte . Die Atmospblire des 
Mars \Var heuer sehr rein, Wo1keп fehlten fast ganz; nur eine sehr helle Wolke i.iber 
Pyrrhae Regio, die in der N rcht vom III . 19rJ/2iJ<I gesehen wurdc, ist bcmerkenswert. 
Hervor:шhebeп ist ferne1· еiп Dunkelgebiet auf der Nord-Ha!Ьkugel in der Gegend 
Pyriphlegeton/Propontis (bei der areograph. L ii nge 150°), das auch von anderen Beobach
tern gesehen 1vurde. 

Nach den Erfahrungen dcs Verfassers sollte auf dic Beobacl1tung dcr Aphel
Oppositionen meh Wert als Ьisher gelegt werden, da die N-Ha!Ь .шgcl des Mars vicle 
inte essante Einzelheiteп en blilt und sich J ie Atmosphire des Mars in den Aphel-Op
positio en meist durch grosse Klarheit auszeichпet. 

Dr. W. Sandner 
Grafing (Mi.inchen) 

JOSEPH LOUIS LAGRANGE 
поводом 1 50-годишљице смрти 

Из мало чиљеница добијени су велики закључци 
а може се зажалити само тамо rде cpeha у опитима није 
била толико велика колико је била јачиаа мишљења. 
Мисао чини људе велиi<им. 

Паскал (ФрагменШ) 

Астроном и физичар Араго исцрпно описује у својим прибелеш
кама "Историја моје младост.и" свој испитн.и разговор са математича
рем Loиis Monge-oм: "..... Затим је прешао на једно алгебарско 
питаље, на решаваље једне нумеричке једначине. Дело Лагранжа по
знавао сам у свим појединостима, и изложио сам све познате методе 
једну за другом. . . . . један пун сат трајао је одговор. Monge је одго
ворио: "Могао бих испит веh занључити, међутим из задовољства 
желим Вам поставити још два питаља. Какве везе постоје између 
једне криве и праВе које се доДирују" . Питаље сам размотр.ио као 
један нарочити случај оскулација, који сам био проучио у Лагранжо-
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вом делу "Traite des fonctions ana1ytiqиes". "Најзад", упитао је мој 
испитивач, ,_,нако одређујете Ви напон различитих ужади нод једне 
машине". Тај задатан обрадио сам ја по научној методи из "Mecani
qиe analytiqиe«~. Лагранжово дело била је ризница за све моје испитне 
одговоре" [ 1] . 

Тај догађај демонстрира широi<У стваралачну лествицу и ванредну 
многоструност великог Француза можда живље, него што би могло 
учинити суво набрајаље љегових дела. Лагранж се уствари убраја у 
мали број научнина, ноји су могли важним сазнаљима допринети го
тово свим областима наука нојима су се бавили, а да притом није 
изостала њ:ихова дубона обрада. Лагранжа можемо сматрати (заједно 
са Euler-oм) првим проналазачем варијационог рачуна. Он је довршио 
значајне радове из теорије фуннција . Из љеговог пера потичу основне 
расправе за диференцијални и .интегрални рачун, а тю<ође и за теорију 
бројева. Зато је могао Деламбр после Лагранжове смрти с правом да 
тврди: "Математина личи сада на један дален и диван дворац ..... 
у који се не може коракнути а да се за чудо не нађу трагови љего
вог талента" [2] . Ипак с ов.им је само један одломак унупног дела 
овог велиног научн.ика наговештен. Упоредо са математичким студи
јама бавио се Лагранж са истом преданошћу са проблемима механю<е 
и астрономије. Сигурно је да је из тог I<омпленса на у на извунао or ;иље 
подстрена које једна науна сама не би била у стаљу да да . Истина, 
та стваралачна многоструност повезана је са релативно малим бројем 
специјалности науке 18-ог вена. Па ипак, нод Лагранжа, избила је она 
тако упадљиво да се само мало највећих савременика са љиме у томе 
изједначио. Истовремено чиљенице говоре о томе да Лагранж због 
својих специјалних радова нинада није изгуб.ио увид у велину завис
ност, веh је више пута из ље одређивао теме свог истраживаља. 

Лагранжова духовна обдареност уочена је рано [3]. Beh у 20-ој 
години био је учитељ математине у артилериској шноли у свом родном 
граду Tиrin-y, а као двадесетогодишљан учествује у осниваљу једног 
приватног научног друштва које 1783 год . прераста у Туринсну ака
демију наука. Из тог времена потичу љегови први научни радови. 

Као двадесетогодишљак шаље он прве своје радове о пробле
мима варијационог рачуна Eиler-y. Једним благонанлоним одговором 
одаје му Euler признаље установљаваља вар.ијационог рачуна, јер је 
с тим радовима варијациони рачун "достигао највиши степен савр
шенства." [4]. 

После овога успеха појављују се прве Лагранжове расправе о 
проблемима механине. Као што је познато задатан механине састоји се 
у томе, да се за један дати систем (на пример : систем матер.ијалних 
тачака) одреди величина r (t) са компонентама х (t), у (t), z (t), 
уколико су познате вредности за један почетни тренутан t0 • У циљу 
рещеља задатака постављене су опште једначине кретаља у диферен
цијалној форми. Из љих се интеграцијом може израчунати r (t) као и 
интеграционе константе. Пошто је Eиler показао да су једначине кре-

1 Главно дело Лаrранжа 
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таља механине, варијациони проблем исте вредности, прихватио се 
Лагранж да на основи своје теорије варијација решава механичке 
проблеме. Решеље варијационог пробле,,ш било је једновремено и ре
шеље пробле.,1а нретаља [ 5]. 

Физичне проблеме решавао је он прено прантичних питаља, по
што је већ завршио расправу нано о нретаљу Месеца тако и расправу 
о нретаљу Јупитерових сателита, за ноје добија признаље Парисне 
анадемије. 

Задивљујуће је и ДОI<ументује улогу инту:~-щије у енсантном 
истраживаљу, да је Лагранж готово на помолу тих радова из младо

сти изразио претпоставну да је прющип најмаљег дејства2 само специ
јалан случај једног још општијег принципа, који треба пронаћи [6]. 
Мада за ту претпоставну није отворено постојала нинаi<Ва ноннретна 
основа следио је Лагранж идеју једног општег принципа још много 
деценија, дон му стварно није успело да отнрије тај општи принцип 
и из љега изведе "све једначине потребне за решеље сваког проб
лема'~ [7]. Принцип о коме је овде реч, зове се принцип виртуелних 
помераља и он је постао основа Лагранжовог главног дела "Анали
тичка механина". Принцип HИI<ai<O није пронашао Лагранж. Много ра
није користили су се тим принципом многи велики истраживачи од 
Галилеја до ЈасоЬ-а и Johaan-a Bernulli-ja. У пуном свом значељу 
упознао га је тен Лагранж и узео га за основу целе своје механике . 
Утолико пре је Лагранжово дело равно једном отнрићу. 

Принцип има следећи садржај. Нека је систем слободних материјалних 1а
чака r; (i = 1, .. .. n) у равнотежи. Свакој тачни система саопштава се сада "вир
туелно помераље", једно замишљено мало помераље 1> r; у сагласности са услови
ма. Множељем са одговарајуlюм силом F; употребљеном за то помераље добија се 
виртуелни рад F; l>r;. Принцип казује да се систем налази у равнотежи када је 
укупан виртуелни рад сила које на систем делу ју једнак нули: 

" 
LF;-I>r; = O (1) 

i=l 

За један неслободни систем, тј. за систем чије су материјалне тачке ограничене 
условима у кретаљу, с обзиром на појаву сила реакције F;' важило би 

" 
L(F; + F;') · I>r = O (11) 

i=l 

Основна динамична једначина F =m•a (сила= маса · пута убрзаље) с обзиром на 
ограничеља има облик 

F;+F;'=m; ·a; 
или 

F;-m;·a;= -F;' .. 

(III) 

(IIIa) 

2 Уствари то значи да код кретаља једног система од једног почетком 
ts 

полржаја за време t1 у крајљи положај за време t2 , Ј (Т- V) dt постаје ек
t, 

стремум. Т=кинетичка енергија, V=потенцијална енергија система. 

ВАСИОНА XI. 1963. 3-4 55 

Пошто укупан виртуелни рад сила реакције према (11) исчезава, следи 

" 
L (F; - m;·a;)·l> r; = O , 
i= l 

а у случају једне ма :еријалне тачке r 

(F-m-a)l>r = O (IV) 

Овде је (F - т· а) сила употребљена на повезаност материјалне тачке r. Она нема 
1 а кретаље никанвоr видног учешћа; она претставља "изгубљену силу". Принцип 
данле назује, да се материјална тачна понреће тако да виртуелни рад сила исчезава. 

Али Лагранж није могао приступити извођељу једначина нретаља из прин
ципа, а да пре ., ога није још размислио о једном др;гом питаљу. Да би положај 
материјалне тачi<е , која се може слободно у простору кретати, дак'lе поседује три 
стеnена слободе, могао бити једнозначно одређен, потребне су три Декартове ко
ординате , оносно зз један систем од n материјалних тачана податак од · Ј= 3n ко
ордината х,, .. xn; у,, ... yn; z1 , •• zn. Али сад I<ад би имали р условних јед
начина (за р ограничеља нретаља), имали би од 311 ноорј:~иоата тачно р завис
них а само k = З п - р међусобно независних. Због тога је за оnисиваље система по
годно увести k = З п-- р координата q1 , •• • , Qk • Ово се зову генералисане ноорди
нате, а љихово увођеље повратио је Лагранж. Пошто је са љима систем потпуно 
опис ,н морају Декартове коордю;ате св: ког делића од љих зависити, тј . 

r; = r; (q1 ••• , qk)' (i = Ј, .. , п) 

Тек после ових nриnрема могао је Лагранж да изведе ј едначине кретаља, које 
имају облик: 

~(:~..)-:~ .. = 0
4

• (i J, .. . , k) 

L=T- V. 

Овде је Т кинетична енергија система 

V потенцијална енергија систеll\а 

q; генералисане координате 

• dq; 
q; =- генералисане брзине. 

dt 

У изналажељу ових једначина кретаља састоји се управо велико 
дело Лагранжа за механику. Из овог резултата изводе се крајљи IЏI
љеви свих других радова, како за механику тако, такође, и за извођеље 
закључака о кретаљу небеких тела . 

О астрономским питаљима написао је Ј1агранж више од триде
сет чланака, који су обухватили скоро сва тада антуелна питаља; 
Велики део тих радова настао је за време Лагранжовог боравка у 
Берлину, од 1766-1787 године. Међу астрономским расправа11\а на-

• То важи само у случају тзв. "склерономних" веза, код којих се условне 
једначина независне од времена. У другом случају су Денартове коорднэте зависне, 
сем генералисаннх координата тако~е још и од времена . 

. · • У т~м облику важе Лагранжове је~а':lине само за случај када се силе 
КОЈе изазиваЈу кретаље могу извести из потенциЈала, дакл довољна је једначина 
F = - grad V, где је F сила а V потенцијал . 
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лазе се, поред студија за теорију Венерюrnх пролаза, за израчунаваље 
путаље комета, за кретаље планета и сл. , такоlје она три цељена 
рада: "Испитиваље либрације Месеца" ( 1764), "Испитиваља о крета
љима Јупитерових сателита" (1766) н "Чланак о ј едној новој теорији 
за решеље проблема три тела" ( 1772). Нарочито последљи рад са 
оригиналним насловом "Essai d'une nouvelle methode pour resoudre le 
proЬleme des trois согрs" доно је Лагранжу изванредну славу. Познато 
је да једно ексактно решеље проблема три тела, која се крећу под 
искључнвим међусобним упливом љиховит гравитациончх сила, не 

екзистира . Зато је наступило велино изненађеље · када је Лагранж .у 
свом раду изнео да је кретаље три тела, под одређеним, истина огра
ниченим условим.а још ензю<Тно дато, наиме у случају да се једна од 
три масе налази у једној од либрационих тачана друге две [8] . Када 
је насније утврђено да је Лагранжова врло специјална претпоставка 
остварена довољно приближно у нашем планетсном систему, код триа 
Сунце-Јупитер-Тројанци било је то не само изненађеље за астрономе, 
већ и неочекивано висоi<О признаље теорије. 

Већина Лагранжових астрономсних расправа није имала значаја 
за прю<тичну астрономију. Лагранж се вероватно много интересовао 

за проблеме као математичар а мало као астроном. Због тога комен
тарише Delambre астрономски рад Лагранжа с напоменом, да Лагранж 
није мислио да препоручи астрономш.iа своје опширне и тешке мето
де, већ да примени "ланше обични је и већ решене задатке". "Љубо
питство аналитичара задовољава се рачунсним примером, те је љега 
увек добро познавати" [9]. Ово нипошто не смаљује Лагранжову 
астрономску заслугу. Опредељујићи се за довршеље класичне небеске 

механике допринео је "студисi<ОМ открићу" осме планете те су љегови 
радови утолико пре у непосредној вези с тим великим успехом из 
1846 године . 

За живота није Лагранж само као научнИI< високо цељен, већ 
је такође својим личним држаљем многима био узор. Мада је био 
свестан значаја свога доприноса за људска сазнаља, имао је он једно 
врло скромно, управо уздржљиво понашаље. Смерајући на прикладно 
одело које је с времена на време морао носити на француском двору 
приметио је једном да "раскош љега омета". Био је против сваке вр
сте притворности. Он није предусретао владаре и краљеве са ·већим 
поштоваљем него друге људе, презирао је владајућу раскош и 
nонетост. 

Иза чувених зидина париског Лувра провео је он своје nослед
ље дане, окружен нежним стараљем своје жене и светом: фоумула и 
кљига које су му увек биле животна nотреба. Lacepede, Chaptal и 
Monge који су га пред љегову смрт nосетили изјавили су да сазнаље 
скоре смрти nодноси са пуном свешћу у миру и спокојству. 

Умро је 1 О аnрила 1813 гогине као цељени старешина матема
тичара своје генерације. Његов живот био је велики догађај у исто
рији науке. · ·. · 

Често је чудна слава научника. Случајни nодвизи и 'oткpidia учине 
једног научника nознатИм за сва времена, док нараштаји заборављају 
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озбиљна систематска истраживаља. Није ли нам Колумбо данас само 
с тога познат ј ер је први отнрио Америну? Johann Gottfried Galle остао 
нам је такође само с тога у сећаљу јер је оно чувено писмо Leverrier-a 
с позивом да се трага за новом планетом дошло до љега више или 

маље случајно . Поред тога постигао је Galle тоном свога живота и 
друге успехе, ноји нису били тано уочљиви да побуде отворени инте
рес а о којима данас само стручљаци знају. Можда је и Лагранж због 
тога јавности тако непознат, мада љеговим делима припада равна за

слуга, као Галилејевим, Кеплеровим или Њутновим. 
Он је ујединио на редак начин срећу проналазача са неуморном 

вредноћом истраживача, поглед најопштије зависности са савременим 
савлађиваљем најспе-ц:ијалнијих математичкин метода. 

Остаје на нама да то велико наследство, које смо одавно прИ
мили, упознамо и да му се дивимо. 
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PREGLED ELEKTRI~NOG RAКETNOG POGONA U 1962 GODINI 

ElektrotermiCki raketni pogoni 

Ovoj kJasi pripadaju elektro-Jucni pogon i pogon pomocu elektricnog zagrevanja 
fluida. 

Drugi od pomenutih pogona razraduje firma Marquardt i NASA Lewis Research 
Center fNASA-Lewis). Pri koriscenju voJframovih eJemenata za zagrevanje i vodonika 
kao radnog teJa za pogon ovakvog tipa, obezЬeduju se brzine isticanja reda 10• m/sec, 
§to odgovara specificnom impulsu od ЈООО sec. Ocekivani koeficijenat korisnog dejstva 
је oko 50 %. Konstrukcija mщora odlikuje se jednostavnoseu, aJi је negativna strana ta 
§to su elementi za zagrevanje vrlo osetJjivi na eroziju, ра zbog toga motor ima sraz
merno mali vek trajanja. Sada se razraduje model motora snage 30 kw. 

Riivitak elektro-lucnog pogona dostigao је takav stepen da је u svakom mo
mentu moguce sagraditi motor s neophodnim karakteristikama za jedan projektil koji 
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jmab k~nkret~o . pos_ravljen zadatak. Fjrma Plasmadyne је sagradjla motor snagc Ј kw 
sa .. ~zшom IStiCЗilJa Ј ' 1. 1 0' mf s ( (р = Ј 1 ОО sec) ј koefjc:jentom korjsnog de'stva 35 'Х 
kOJI. Је. Ью podvrgnиt svestranoJ laboratorjj koj anal izj и NASA-Lc\vjs ј sada ј~ sprema~ 
~ ISplt~va~Je и letu. Fиrme Plasmadyne, General Elecrrjc, Avco, а takode ј Langley 
n esearc. en.rer 1 J;lA~A-Le\vjs, ra zra.dиjи 30 .k~u modele za naizmenjcnи ј jednosmer-
и ;rrUJи. Рп1 .роvесаnЈи snage koefiCIJenat kоп поg dejsrva elektro-lиcnog pogona mo

;~51103 r~s~e, а 1d sанеm~ш ~otor1 snage oko 30 l1zu rade stvarno sa koefjcijentom ko
g. . CJstva о 50 1!1 60 (о . Za. роgоп роmоси lиka kod jednosmerne struje osto ·е 

~~ј~~~ш 9~~~et~l ~stem1 (kOJ! иkiЈ.исијн startne ' 'entile) s koeficijentom kbrisn~g 
rotrebni. о· а SIStem sa nшzmeшcnom strUJom OVI dopиnski иredaji nisи 

Bez o.bzira na znacaj.ne. иspehe, dosrignиte и razradi elektro-lиcnog raketno 
;~g~an~~~eo~1, a termodшam1ck~l1 procesa јо3 nije dovoljno 1·azvijena. QcjgJedno је d; 
ј · 0 ratko vreme za ~ОЈе se gas krece od visoko-remperaturne oЬiastj do izlaska 
tz motora ne moze ~spos tavш и motor.и ra\тnotezno stanje. S drиge strane, odnos 

0
_ 

lska pr~ma s~az1. vec1 Ј С . nc_go и s ЈисаЈи zamrznиtog jsricanja. U mlazи radnog fe1a 
Г- ostOJI Jasn? 1zrazen rad1J.a!?1 profil temperarиra ; pri tome ll osj motora tem eratиra 
ponekad pпm~~no prema SUJe. temperaturи topljenja materijala zida (volframa) р Danas 
sи dn.ayor1 1straz1van)a иsmeгen1 na re!ienje takvih zadaraka, kao sto sи prenos e~ergije и 
ra 1 Ја nom рrа\·си, prenos toplote od jako jonizovaпog Јиkа ka gasи kojj ga okrиzи· e 
~~~~~~d~oflo.~ na f1d ·troz PO!SI'anicni sloj, ponasanje razlicirih 1·adnih tela eroz:j~ 

Z1 ova m аzш ·а, kao 1 primeпa razlicitih naCina ћJ , denja. ' 

. . Regmeratjvno hladenj : оmоgиси; ~ veCi energetski ko ~ficij enat korisno 
а~1 1s~ov~~~cno иnekol1ko sшzava specificni impиls projektila. S tacke gledist! 
ПЈа ос 1C1Jenata ~or.1sno!S dejsrva (kkd) pozeljno је jmati poviseni pritjsak и 
motora, а za povecanJe ПJegovog trajanja - snizeni. 

dejstva, 
poveca
komori 

~jr;.~ Spa~e Dyn.amics vrsj <"ksperimentalna ispjrivanja visestepenog elektro-luc
nog 

1
Pr;{ t1. а rad1 yovecanJa koef.cijenta korisnog dejstva ј brzjna jsricanja. fjrma Ge 

ntera. : ctпcJ 0~ob.lla ; ~ zadovoljavajиce rezиltate za elektro-lucnj motor s~ trofazno~ 
~~Ј~. - casova rada. NASA-L-;:wjs razraduje elektro-lucnj sjstem snag~ oko 

veljCin~s~~;_s; 1 O~r~~%:c јНјс:јlа50~~~Ђо t~~~) k~o ele~tro ~ llucn_og ~ogona ~granjcene 
jesu OVO' d • · Ь ' sp . • guce ОО aStl pr1mene OVJh motora . d о rza':'!Je or 1te sateiJta, reguljsanje vjsjne, pr . laz s orbite na orb'jru i mo-
~~~os~1 ot~ra~Ja tereta na. Mesec .. Treba naglasjri da se efektivnost svake od nabro
J 0 ast1 Р~ m~ne u vel1kom stepenu povecava ako s~ energetskj sjstem neo hodan 
~~t~~f.on pro)ektlla, koristj takode i u druge svrhe (na primer za radio ~redafu ро-

Elektrostaticki sistemi 

Elektrostatjcki jJi jonskj raketnj pogon i dalje privlaci paznju istrazjvaca vi§e 
nego druge vrste elektricnog pogona. 

. d ' Fjrme ~иghes .. Aircraft (НАК), E!ectro-Optjcal Syst ~ms (EOS) i NASA-Lewis 
~zgra 1}е sи svoJe var1Jante motora za ispjrivanja и !еtи; razljcite modele motora i .. 

11~;~ ·е ~:Пе~~е s(v~s~ranoUp~oиcavajи firme Space Technology Laboratories (STL), d~= 
ес r1c . ), nJted A~rcraft, T!юmpson - Ramo - Wooldrj j (TRW) 

General Dyna~~нcs an~ General Atomics (GD/GA), Rocketdyne ј dr. ge ' 
Posledщ1h ~od1':'1a . kao prvorazredni zadatak smatrao se problem 

prostornog naelektr1sanJa Jonskog snopa. - , neиtralizacjje 

letu treSada se smatra da је ova) proble~ . dos~a dobro razraden i dalja ispjtivan·a u 
. d ~; samo da pot~~de dob1veш~ teoщske 1 eksperjшentalne rezultate iz ov~ oьlasrj 
1 а и и na pиteve ПJIIIOYog konacnog r~senja . 

. Posto. ~~ osnov~e karakterisjke n~kih varijanata jonskih motora za let (sna 
mа~~ш k~eflc1Jenat korJSnog dejstva, gиstina strиje, porjsak ј vek trajanja) dde u t~? 
~~; 1, ош и. ovom rad~ ne m~gи Ьitj prjkazani. Moze se samo recj da 'sи skoro s~J 

parametr1 daleko VJ~l n ;~;o ~to s ; to pretpostavljalo pre nekoliko godina. 
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Od svih jonskih izvora zasa:la је najbolje razraden jonskj izvor sa poroznom po
vr~jnom . PrjJjkom sklapanja jzvora uspe ~no se primenjиje e\ektronsko tackasto zavarj
vanje i1i vjsokot . mp·~ r, turno l2mljenj e. PjtanjJ djfuzjje и poroznom jonizatoru detaljno 
је razradila fjrma Rocketdyne. Ustanovlj eno је da је ,·clicjna d ifиzjje cezijumovih jo
nova, na cistoj i oksidovanoj met. lnoj povrsjni Ј-1 ,5 џ. , а vreme zjvota neиtralnog 
cezjjumovog atom~ na oksidovanoj volfr movoj povrsini zпatno duze nego n1 cistoj. 
ZЬog toga optjmalпi dijametar por 1 u poroznom materj j alи ne sme bjrj manj i od Ј џ.. 
kako se ranije pretposta\тlj a lo, vec mлogo vec:. 

Motor Kaufmana s elektronskim bombardovanjem jma vrlo yjsok maseni i ener
getskj koefjcijenat korisпog dejstva (pri maloj brzjnj jsticanja energetski koeficijenat 
korjsnog dejstva prelazi kod sv ih drugih jzvora). Utvrdeno ј е da optjmalnj djjamctar 
motora predst~vlja velicinи геdа 10-20 cm. K~ufrr.aпov motor се bitj jedan od prvih 
koji се se ispitati u иslovima leta. Glavn i ncdost<.rak ovog motora је kratko vremc 
rada katod ~ . Sada DOS vr.ii ispirjvaпja mod ifici ranog motora Kaиfmana. Za izvor jo
nova u njemu se koristi пi skoпapoпski lиk kojj sagoreva u а , mosferi с ezijuma, koja 
sluzj kao izvor elektrcшa. ] опј se obrazиju unиtar luka, иglavnom и komorj, gde se u 
magnetnom pol;u krecu elektroni. 

Postjgnuti rczultati, doЬiveнi p1·ilikom izucavanja izvora ovakvog tipa, иka
zuju na mogucnost doЬivaпja izvora dobrih karakteristika, narocito u odnosu na vek 
trajanja motora. 

lz niza drugih izvora jona, koii su ispitivani и poslednje vreme, treba pome
nuti dvoplazmatronski izvor TRW, koji se odlikиje narocito visokim masenjm ј ener
getskjm kkd, ј izvor s osc lиjиCim e!ektronima fjrm~ United Ajrcraft. ОЬа ova jzvora 
јmаји povisenи erozijи katoda ј zidova. 

Veljka paznja poklanja se proиcavanjи jonsko-optjck:h sistema. Sto ј е savr~me
njja jonsko-opcjcka konstrukcija , иtoliko manje jona pada na povrsinи i tim је vece 
vreme trajanja mo~ora. Ispjtivanja se vrse razJjc!tim metodama: firme Rock tdyne ј 
НАС §jroko primenjиjи metodи elektroJjtickog шodel i ranja, Goodrich-Нigh Voltage 
Astronaиtics i GE - nиmericko mojeJiranje na elektroпskim racиnskim masjnama, 
dok se firme NASA-L~wjs , EOS i STL и svom radu na иsavrsavanjи elektroda osla
njajи na empjrjcke metode. Paralelno sa radom na smanjenjи erozjje povr§jna vr§e se 
israzjvanja и сј!ји slabljenja korozjonog dejstva nejonjzovanog radnog tela na kontejner, 
ventj!e, cevovode i povrsine jonjzatora. Dobro ocj§cenj cezijиm ne stvara vece teskoce 
s tacke gledista korozjje , dok razпe vrste primesa poveeavajи njegovo korozjono dejs
tvo do takvog stepena da se, cak i posle srazmerno kratkog vremena rada, moze и jo
njzatoru promenitj poroznost povrsine. 

Као najefjkasnjja neиtraJjzacjja jonskog mlaza zasada se smatra neutralizacija 
elektronima. Doskora se proиcavala mogucnost neutralizacije dovodenjem negatjvnih 
jona; nedavno је Kash jzvrsjo potpunjja jspjrjvanja ј na~ao da sи, иz neka neophodna 

· ogranjcenja, negarjvni joni efektjvno sredstvo za neиtraljzaciju prostornog naelek
trisanja. 

Каd se govori о elektrostatickom pogonи и ceJinj, moze se primetiti da је ova 
klasa pogona potpuno prjmenJjjva и kosmjckim aparatjma. Treba imati u vjdu da се 
prvj rjp pogona иbuduce jmati duzi rok trajanja ј da се se odlikovati vecim kkd pri vi
sokjm brzjnama istjcanja, dok се drиgi rjp jmati prejmucstvo u kkd pri manjjm vred
nostjma specjfjcnog impиlsa. Daпasnjj naporj inzinjera иsmereni su и ovoj oblasti na 
tehnjcko иsavr~avanje elemenata motora, povecanje njilюve poиzdanosti i veka trajanja. 
NASA-Lewis, НАС i EOS prjpremaju ispitjvanja и letu 1-kw modela jonskog motora. 
NASA takode razradиje za иpravljanje letjlicama: 1-3 Kw elektrolucni motor za pove
eanje vjsine orЬite i joпski motor manje snage za staЬilizaciju orЬite kosmicke stanice 
i za visjnsko иpravljanje satelitima. 

Elektromagnetni sistemi 

Pojmovi иbrzivac (akcelerator) plazme, plazmeni raketni motor, primeщщu se 
najcesce u vezj sa elektromagnetnim ili magnetohidrodjnamj(:kjm pogonskim sjstemima. 
Broj ovih sjstema је toliko veJjkj i proces izgradnje razlicjrih sistema нbrzanja toliko inten
zivan da zasada јо§ nije moguce dati potpunu klasifikacijи rjpova pogona unutar ove 
klase elektricnih sistema. Op~ta karakterjsrjka svih plazma sjstema је postojanje dejstva 
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elektricnog i magnetnog polja na neиtralnи plazmu i njeno иbrzanje do brzine isticanja, 
ko;a odgovara ciljevima motora, 

U svim plazma motorima elektromagnetne sile dejstvиjи na jone i elektrone. 
Broj sudara izmedи naelektrisanih cestica i neutralnih atoma toliko је veliki da sи br
zine atoma , ј о~~ i elektrona и mlazи radnog tela prakticno jednake. Kod plazma si
~tema пе poStoJI proЬiem neиtralizacije prostornog naelektrisanja, ра је zbog toga pro
IZvod 1z potlska i gust .ne u ovi m s.stem1ma vЊ nego kod jonskih sistema. lp~k ova 
okolnost ј о~ ne daje preimиcstvo plazm1 motor ima n d jonskim, po~to је и sada~nje 
vreme kkd jon5kih sis tema v j ~ j. M aksjmalno dost ignuti kkd plazma motora јmз ЕхН 
иbrzivac (54%). U velicinи ovog kkd вiје иr<~cиna ta energija иtro~ na na stva
ranje plazme и izvorи pl зzme. Obicno, ukиpni kkd kod pl..zma sistema jzno
si 30---40% . 

Od plзzma sistema и poslednje vreme se najintenzivnije izиcavajи иbrzivac za
snovan na efektu H ola, pиlsirajиci koak5ij - lni pl..zmeni иbrzivac, motor sa presecajи
cim poljima (koji korist i Lorencovи silu) i dr. u иbrZJVacи Hola dиZina иbrzanja 
mnogo је manja od srednjeg slobodnog риtа jona. Poprecno magnetno polje se izabira 
tako da zadovolji sledeci odnos 
ciklotronski « dиzina иbrzanja « ciklotronski 
radijиs elektrona rad . jи5 jona 

P~i ovim иslovim joni 5е krecи иglavnom и pravcи dеј 5 tУијисе 5ile иbrzanja, а 
elektroш - perpedJkularno elektrJcпom ј magnetпom роlји. U celinj 5i5tem pred5taY
lja elektrostaticki иbrzivac jona, alt bez prostorпog naelektrisaпja. 

. ~ul5irajиc i ~oak5ijalni sistem omogueava dob ivanje vrlo vi5okih brz ina i5ticanja, 
alt ти Је kkd mal1 uglavnom zbog povecanog izdvajanja toplote kroz elektroproYodnike 
и oblikи. ploca .•. Osnovna . istraz~va1.1ja ovog rjpa motora svode 5е па resavanje pitanja 
predavan)a kol , cшe kretaщa od JOШzovanog gasa neutralnom, odvodenja toplote na zi
dove, jzgradnje tankih provodпika и оЬl,kи ploca i razradи op~tih dijagno5ttckih 
metoda. 
. . Osno~ni .zadaci и izиcavanjи1ExH иbrzivaca јеsи resavanje proЬiema predaje ko
!lcшe kret~nJa 1 energije od naelektrisan ih ka nenaelektrisanim c ~5ticama, pitanje uza
)amnog deJstva magnetnog polja i provodljivih gasova i prenos toplote na zidove. Ova 
i5trazjvanja vrse firme Northrop, AVCO, GE ј dr. 

Zasada jos nije nюgисе korist iti plazma motore na ko5mickim aparatima ali 5е 
vec predvjdaju ispitivanja nekih motora ovog t ,pa и иslovima leta и ko5mo5.' Zivot 
plazm,a motora јо~ је nedovoljan, ne toljko zbog erozije elektroda kol tko zbog jos ne
dovol)ne 5igurno5tj niza elemenata impиlsnih elektricnih 51Stema. 

Sistemi na principu ubrzanja te!ikih cestica 

. Ova kla5a raketnih motora kori5tj kao radno telo molekularne jone, naelektri5aiie 
kol01dne ce5tjce jJi naelektrj5ane tecne ј cvr5te ce5tice. Ovde prjpadajи ј motorj kojj 
kori5te иbrzanje provodJjjvjh cestjca роmоси magnetnih sjla. Ovi 5jstemj 5и jnteresan
tni zato sto omogucavajи da se dobije veca ma5ena potro~nja na jedinicи povr~ine po
precnog pre~eka protocnog dela motora u odno5и na jonske 5isteme, ра 5е zbog toga 
mogu ~mat1 manje veltcine za iste brzine i5ticanja i odno5e potj5ka prerna snazi. 
05no~nl proЬiern kod ov:h 5jsterna је izgradnja i naelektrisanje cestica radnog tela. 
Pozel)no ЈС da ~е odno5 naboja cestic~ prerna njenoj rna5i (е/т) ne rnenja za razlicjte 
ce5ti.ce и. tokи ~adno~ tela viSe od 5-6 риtа. Zbog toga, ako 5е ce5tice radnog tela 
rаш)е pr1prerna)и, n)lhovo cиvanje i transport predstavljajи znatne teskoce. C:estice mo
gи biti naelektr i5ane razl icitirn metodama, а za njihovo иbrzanje moze se koristjti 
promenljjvo magnetno polje. 

Kosmicki izvori energije 

Za~t~vi koji se po5tavljajи pred ko5rnicke izvore energi)e sи dobro poznati. 
~ner~ets~t 51Stern mora J:>itl .sigшan, efektjvan ј jrnati sto је mogиce manjи tezinи. Za 
1~pun)en)e za~~ ta~a .и Ь11z.ш1 Zernl)e, ka~ . sto 5и ~e~ul i 5anje orЬite 5atelita ili 5astavlja
щe, ~arte rad1)acюшh po)aseva, zahteva)и 5е vel1cme snaga od 3-30 kw. Minimalna 
kollcma 5nage potrebna za obezbedenje daljih letova predstavlja velicinи reda 50---100 
kw. Za vece kosmiёke aparate, ukljиcиjиci ј aparate za prenos tereta na Mesec, ро-

.. 
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trebna snaga је reda 1-3 Mw, а za pilo irane medиplanetarn.e apa~ate vec 2~40 Mw. 
Sada se иveliko razradиjи izvori na bazi kori sceп)a atomske 1 suncane energi)e. Atom-
5kj sisterni koriste izotope (SNAP-10,50 w) ili f sioni reaktor (SN~P-IOA, 500 w; 
SNAP -2,3 kw; SNAP 8.30---60 kw; SNAP -50,300-500 kw) . F1rma TPW razra
duje Sиnflower - turboelektricni sипcani 5istem snage З k~u . 

Osnovni proЬiemi na sadasnjoj etapi razvitka ov ih sistem~ sи izbor mate · i;ata, 
konstrиkcija elemenata ј njihovo ispit Jvan)e, kao 1 proЬiem1 ko) l sи karak:eristicni za 
sve tиrbo-generatorske sisteme. 

Postaje 5ve ocigledni·e da razvitak e.nerg~tsk \1 5:srema zao5taje za razvitkom 
elektricnog pogona. Neophod.no ј е ~to pre ltk\•ldlratl . о~и razl1kи jer ј е primena elek
tricпog pogona и direktnoj zavi5П05ti od 5tan,a posto)eclh izvora eпergije . 

Ispitivanja na zemlji u 1etu 

Sve in5titucije ko je vrse i spitivaпja elektricnih motora i пjihovih. elemenata ra-
5polazи yakииrnskim kornorama ve\iёine obicno I ,5 х 5 т. NASA-:--Le\\'15 ra5polaze .• ~o
morom 4,5 х \8 111 za i5pitivanje elektroraketшh motora, а grad1 se komora veiJcшe 
7,5 х 21 111. о .. о о о о о о 

Intere5antno је пapornenиti da 5lozeш ureda)l , n.eoplюdш za 1 sршvаще ~~s~e~a, 
imajи ograniceno vreme rrajanja, 5ra~merno rok';l _rraJan ~ .motora. уес ?va ёшЈешса 
govori о potreЬi ~to skorijih ispitivaщa na . sa el1t111~a. ћil!k?m IS pltivaщa . e\ek ro-~a
ketnih motora и letи Ьiсе konacno pro1•ereш О5ЈЮ \rЛЈ рrшс1р1 .rada и re~~шm ra-:Jшm 
и51ovima: и bestezin5ko;n 5tалј и, и potpиnom vаkиити 1 neograшcenom pro-

5tran5tvи. 
U je5en 1962 . god. и SAD trebalo је da 5е izvrse i5pitivanja mo·~ra ~.~s snage 

1 kw na raketi tipa ВЈuе Scoиt , а NASA и tokи 1963. goli. t.reba da 1zvrs1 ISpitJva
nje и letи motora NASA-Le1vi5 i Љmе Hиghes (оЬа .5nage 1 kw). P~red. ovoga 
planira jи se dиgorocna ispitivaп, a j ~n5kih n1otora na 5atelшma sa 5иnсашm 1 atom-
5kim termoelektrjcnim energ~tskim 5tstem ima. 

Aleksic Bogdan. fizikollemica1· 

ЗАГОНЕТЈIА СУПЕРНОВА ЗВЕЗДА 

Преrледајуhи старе фоrографске плоче , млади таџичии астроно~ Сатил
вадијев нашао је 1962 године , да се сеnтембда 1956 године У сазвеждЈУ Малог 
Медведа десило распламсаваље нове звезде , ноје је онда остало неприм~ћ~н.о . До 
8 септембра звезда је била слабија од 12,5 m, али 24 септвмбра блесак ЈОЈ ЈС Ј!.О
стигао 6 m. За годину дана блесак се поново смаљио до 1 1,5 т. СатилвадИЈев 
није обратио пажљу на необично cnopo смаљеље б~еска звезде .и на љено врло 
велико угаоно растојање од галактичког екватора, КОЈ е износи 33 . На тим галак
тичким ширинама виђене су свега З-4 нове звезде. па и то сумљиве, осим поно-
вне нове Т Северне Круне. . 

Можда тај случај не би привукао нарочиту пажњу да у колекТИЈИ снима~а 
неба Државног астрономског института у Москви није нађена фотоплоча из маЈа 
1957 године, на којој је звезда имала блесак од ок? 10,0 m. Та плоча омогуh~ла 
је потврдУ Сатилвадијевог откриhа . и иденти9ЈикацИЈУ околине звезде на .Фотокар
тама Паломарског атласа неба , КОЈИ nоказуЈе звезде до 21 m. Звезда ЈС добила 
прелиминарни назив СПЗ 1359. тј. 1359-та nроменљива звезда откривена У ~ов~ 
јетском Савезу. Исnоставило се да звезде СПЗ 1359 нема на карти добиЈеНО) 
1955 те отуда· одмах произлази да је амплитуда nромене њеног блеска веhа од 
15 з~езданих магнитуда. Само код две нове звезде видела се веhа промена блеска 
али у звезда са тако велики~\ амплитудама блесак обично врло брзо опада. 

Све те околности чине да ова звезда нимало не личи на обичну нову зве
зду, па у наведеном астрономском институту nретпостављају да звезда СПЗ 1359 
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није но~а, него супернова звезда. Но где се pacn 1амсала та сулернова звезда? 
У њенОЈ 6лизини види се слаба галанснја, али разлина звезданнх величина те rа
лаксије и СПЗ 1359 у МаЈ>си ,\\уму блес Ј<а износи више од 12 m, те се одмах може 
од~ацити помисао да се ова сулерн ва распламсала у поменутој галаксијп. 

Ако nрихватимо да ј е аnсолутна величина СП З 1359 у мансимуму блеска 
била иста као нод обичних суnернова (од - 15m до - 18m ), а nривидна величина 
оно 5m, онда се за њу добија удаљеност Ј<оја се може упоредити са удаљеношhу 
маглине .У Андромеди - на,ближе велнке галансије . У овоме случају треба смат
рати да ЈС то била међугаЛЗЈ<Тична суnернова звезда ! Ованвоме мншљењу склон је 
и Кукаркин, н~рочит? због тога што је недавно Рудни~ни отнрио сулернову зве
зду У МОСТу I<ОЈИ СПаЈа ДВе ВеШЈЈ<е галансије. 

Кунарнин је изнео још једну занимљиву хиnотезу: СПЗ 1359 могла се рас
лламсати У звезданом с.истему типа латуљасте галаксије у Снулnтору, а ној 11 се 
тешк~ открива. ГалаксиЈе овога тиnа m·Јче на гигантсна разређена лоnтаста звез
~ана Јата . Телеснолом средње јачщ;е ова i<ав снстем не може се видети, јер су ло
Једине звезде у њему сувише слабе и уједно сувише удаљене једна од дру1·е, да 
би могле дати интегралну слину на nлочама велиних размера. 

Међутим, ано долустшю да ј е аnсолутна величина те супернове звезде била 
необи:~ю мала (реда - 1 Om), онда се она распламсала на далеком ОЈ<рајку наше Га
лакс~Је. Та хиnотеза изгледа најубедљив ија. Студентниња "атедре звездане астро
НОМИЈе Мосновсног универз :пста, Пе ерњинова, дошла је у своr.\ диnломсном раду, 
1961 године,. до ~ анључяа да nоред сулернова I и II тиnа nостоје и сулернове 
11 1 тиnа, НОЈе се од оних nрвю: разтщују знатно слабијим сјајем у мадсимуму, а 
са аnсолутним величина.\\а од - 1 О ш до - 13 m. Ово мишљење лодржао је и 
Шнловсi<И. Због услова в :щљивости ове сулернове морају бнти најмtюгобројније. 
Исто та:<о, и Цяюш сматра да nостоји ненолиЈ<О тнпова сулернових звезда (и то 
лет), I<OJe се међусобно разлиi<ују ло сјају. 

Надајмо се да he ззједнич~ шшори астронома цело~а света моhи да уста
нове историју ове загон.епtе :шезд-:: и да установе Јi>ену природу. 

ГеоргиЈе Бороцкц 

ОПОЗИЦИЈА МАРСА 1963. 

Јаnански астрономи nо"лањају nосебну лажњу nланети Марсу и извесне 
оnсерваторИЈе добар д :о времена и средстава троше на нашег "црвеног васионског 
суседа". 

Дирентор _астроно_мсне оnсерваторије у Кјоту, старој јаланс!<ој nрестоници, 
др. Шотаро МИ)амото, Један од најистаrmутијих јалансних астронома, посвећује 
велину пажљу изучавању Марса. Читаоци "Васионе" се сванано cehajy nрИI<аза 
љегових проучавања Месечева тла и формација. (В. Васиона, бр. З, 1961.) 

Др. Мијамото лублИI<ује врло. често, _ у nосебним свеснама, резултате изуча
вања Марса за о'!ређ~ну годину, КОЈе издаЈе Универзитет у Кјоту. Резултате ово
годишње оnозицИЈе, ТЈ. изучавањ~ које . је омогуhила nовољна позиција Марса у 
oW!ocy на нашу nланету, Др. МИ)амото )е средио, међути~i они још нису званично 
~уолиновани Ј:iИ У Јапану. Писац ових редана добио је врло интересантан матери
Јал о опозициЈи Марса 1963. од самог Др. Мијамота, средином азгуста месеца. 
Овом прилином. пзража~амо ср да ·ту захвалност nрофесору Др. Мијамоту на одо
брењу, да се Та) 111атерщзл лринаже у сажетом облю<у читаоцима "Васионе". 

Најзанимљивије чињенице се тич у метеоролошних услова на Марсу. Ти 
услов.и за време овогодишње оnозиције ·били су исrо тако аномални као и на 
нашоЈ Зе~и. По nравилу, лоларна налота монотоно оnада са одређеним годишњим 
добом, но)е би се :а лосматрану хемисферу могло назвати пролећем. Али~ Qiзc; 
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године ни ; е било тано. Северна поларна налота нагло је nрестала дз оnада, ла је 
чаi< нешто и ловеhала своје димензије у доба насног пролеhа. 

Графи ·н<и nриназана оnадаља лоларне юuюте nосле и звесних мате.\\ати ·щих 
трансформација, дају нам нриву ноја поназује стеnен исnараваља лоларне налоте. 
I<рива из 1960. даје један мансимум ДОЈ< овогЈдишња два. Тако је 1960. nосматрана 
облачна nериода на Марсу само једном, и то nосле мансимума испаравања; дон 
ове године, јасн су уочене две о 3лачне периоде. 

Када се узме у обзир друга овогодишња облачиа nериода, ваља наnоменути 
да су nосматране две одвојене облачне масе. Тежан и густ облан, је nросто "висио" 
врло дуго времена над лределом Ноахиса, а затим се изненада nребацио npei<O 
Марсовог екватора на северну хемисферу . Др. Мијамото наже да је то био вели
чанствен nризор . 

Други облан (ио је над прсделом Темnе-Арнадија и лротезао се дуж источне 
стране Пролонтиса и најзад је стигао до Мемноније. Ови облаци нису били ло
сматрани 1960. године, у исто Марсово годишље доВа . 

За <~ итаоце ноји нису уnознати са толографијом Марса треба истаhи следеhе: 
Сви ови нласични називи nојединих обриса Марсове ловршине, ноји се јасније 
или слабије виде у астрономсним дурбинима, nочели су да се nојављују у радовима 
Снјаларелија, Фламариона и 'Ловела, ноји су били nрви nионири на nољу Марсове 
топографије и нартографије . Наш читалац ноји би желео да се уnозна са тим 
маштовитим називима Марсових формација може да их нађе у nрвом издаљу 
"Нашег Неба" од Др. Отона Кучере. 

Др. Мијамото нарочито истиче важност ноју има водена пара у Марсовој 
атмосфери и њену улогу у ствараљу облачннх формација. Максимуму исларавања 
nоларних калота следује најоблачнија сезона, а влажан ваздух антивно уuија дуго
таласне радијације из Марсовог тла. На nример, велини ;нути облан из године 1956. 
nојавио се онда нада је влажна ваздушна струја узнапредовала лрено Хелеспонта 
и стигла на најтоллију тачну Марсове ловршине - лодручје Ноахиса . На северној 
хемисфери Др. Мијамото је nосматрао исто тано снажну, узлазеhу, ваздушну 
струју, прено I<асиус-Неита и то два лута: 1960. и ове године за вре,"\lе оnозиције 
и, што је врло важно, у исто Марсово годишље доба. 

Др. Мијамото је танође nосматрао лонашање тзв. зона налма, или зона за
тишја у Марсовој атмосфери, ноје настају због узлаоне струје лрено Марсовог 
екватора, ноје лодсеhају на наше ласатсне ветрове. Он ј .~ :анључио да су оне сле
довале субсоларну тачну, нао што је случај и на нашој nланети. С друге стране, 
ломерање Марсових зона затишја није нонтинуалио што значи да је утицај толо
графије Марса на олшту цирнулацију Марсове атмосq:ере врло важан. 

Ове ло аве затишја нестале су средином лета. Главни nравац струјања ваздуха 
тј. ветра nроменио се и са западног nравца прешао у источни смер, што се дало 
леnо видети из нретања облана. Ове лојазе нас r. аводе на чиљеницу да је цирку
лација ваздушних маса у Марсовој атмосфери врло особена. 

Др. Мијамото је дао једну nрелиминарну диснусију о цирнулацији ваздуш
них струја. у Марсовој атмосфери. Битне чињенице су ове: 

1. У Марсовој атмосфери 1\',ериди·ансна струјања су много битнија и од веhе 
важности него бочна, што је н 1 Земљи уnраво обрнуто. 

2, Танође је важна чиљеница да nостоји лротон енергије од nола до енва
тора у тону лета. Главни ветар на средњи."\1 ширинама на nланети Марсу, nрелази 
у летњој сезони на источни nравац. 

О овим занимљивим појавама биhе говора у једном од следеhих бројева 
,Васионе". 

Драгослав Екс и тер 
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СИМУЛАЦИЈА ИНТЕРПЛАНЕТАРНОГ УПРАВЉАЉА 

Извршено је много понуша ј а, и учиљено много напора, ца би се преко 
једног вештачког, лабораториски конструисаног планетаријvма извршила једна 
вештачна симулација положаја и нретаља свемирсi<ИХ тела нао и управљаља све
мир ким бродом нроз простор. Поназало с е, међутим , да је из више разлога овакав 
метод непогодан, и да је боље уместо вештачког планетаријума користити стnарпо 
небесЈ<а тела нао и резултат~ мереља љихових путаља . Разлози који нам намећу 
овакво решеље, углавном су слецећи : 

\ . - Конструнција планета ри iума са положај има небеских тела ноја се кон
тинуално нpefiy, са тачношhу од неЈ<олино лучних секунди, је изузетно 
тешна и снупа. 

2. - Симулаци ј а Ј<Осмичне радијације ноја приnада удаљеним пој единим 
изворима или обла_тима ван наше галаЈ<сије је врло тешна. Овај проблем 
постаје нарочито нритичан нада уређаји за навигацију морају да прате 
сјај звезда од врло слабог до осмог и десетог реда величине. 

З . - Албедо планета и промену ЈаЈа љихове ивице је врло те.шно симули
рати, нарочито нада се разматрај у и утицаји ра<;поделе енер1ије по 
спентру нао и сјај ивичне нонтуре планете. 

Несумљиво је да резултати праhеља нретаља небеских тела преко оптичних 
инструмената са Земље имају ограничену тачност услед утицаја Земљине атмосфере. 
Међутим, ако се изабере погодно место, положај и време посматраља, тачност 
резултата се повеhава и граница је реда једне лучне секунде. Ова тачност 
разуме се зависи и од тачности рада, нонструнције и израде коришћеног оптичког 
инструмента, а веhина љих не nостижу изведену тачност од једне лучне секунде. 
У циљу избегаваља грешне услед утицаја атмосфере, врше се стална мереља и 
преко статистичких метода добија се грешна у мерељу далено маља. 

Вршена су многобројна израчунаваља положаја Земље мерељем међусобних 
nоложаја разних небеских тела, онако нано се она виде са Зеli)Ље. Резултати ових 
мереља се могу проширити и на будуhност. Тако су до 3ијене криве које дају 
вредности углова (у степенима) између одређене планете и Сунца у функцији 
времена онако нано се то види са Земље, Ов~ криве дате су на сл. 1. · 
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Ако је угао нула (0 = 0) то nоназује да су nосматрана планета и Сунце у 
коинциденцији (nосматрано са Зе,\\ље!), дон 0 = tso• значи да је планета у опози
цији. Ово је далеко чешhи случај са унутарљим планетама (Бенера). Положа i 
Земље у одр::ђеном моменту врем~на одређује се методом триангулације. 

Узимајуhи да су nравци планета одређени са довољном тачношћу, онда 
грешна учиљена у nрорачуну положаја Земље зависи од растојаља изабране пла
нете. Ова растојаља дата су на сл. 2. за исти nериод времена као на сл. 1. 
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Лева скала даје растојаља по'едюrих планета од Земље, а десна дај е греш1<у 
положаја Земље аЈ<о је при одређиваљу правца планета наnрављена . реш1<а у у . лу 

величине 5 сен. у лучној мери. 
Слина Ј . даје, за раэне п анете, период нада су оне симултано видљи-з е и 

довољно далеi<О од Сунца . Пранп.чно, угао 0 треба да ј е минимално зо• при 
чему је Су1ще 15• испод хори онта а посматрана планета ts• и над. А1<о је планета 
ближа хоризонту слабија видљивост и појачаиа рефраrщи; а светлосних зранова 
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нагло noвellaвajy грсшну. "' емља и друге две изабране планете не мо-у бити 
колинеарне. Нађено је да угао између nланета (пос~\атрано са Земље) лежи између 
в р :дности з о· - 150•. 

УзимајуЋи у обзир наведене напомене и ограничеља, добијамо из сл. 1 д~ 
је нпр. за пар планета : Бен ера - Марс симу ла ци а могуl'iа само у периодима: н раЈ 
1964. год. и август 1965. год. А но :: а евентуалне парове nланета узмемо и Ј упитер 
или Сатурн, nериоди симулације се нагло п"роширују. Ти nериоди су на сл. 1 
означени стрелицама. 

Усвајајући угаону тачност од пет лучних секунди, оченивана грешна за 

сваки симулациони nериод може се одредити из сл. 1 и сл. 2. При овоме слабије 
резултате дају удаљеније nланете. · 

( Инж. Александdр Сiuојановић) 

(Према: ARS-Journal, бр. 12, 1962) 

НОВА ПЛАНИНСКА ОПСЕРВАТОРИЈА У МА'ЬАРСКОЈ 

Астрономсни институт Маlјарсне академије нау1.;а налази се у Буди~у, на 
брду Сабадшаг. Близина главног града све више спутава љегову антивност !ср су 
веома слабо испуљени услови nосматраља астрономсним инструментима. 1 о су: 
ваздух без прашине и дима , као и одбрана од узнемиравајућих светлосних зранова. 
Зато, над се 1950. nојавио nлан за nостављаље једног новог, модерног телесноnа, 
брдо Сабадшаг веЋ није ни узето у обзир. Било је јасно да треба . основати но~у 
посматрачну станицу далеко од главног града, а Будимпештансно) оnсерваторИЈИ 
оставити -- из организационих разлога -- улогу координационог центра. Зато су 
сарадници Института 1952-53. вршили истраживаља на разним планинама у циљу 
проналажеља најпогоднијег места за астрономсна nосматраља . Истражива~а ~у 
дала nредност планини Матра. Изабрано је узвишеље звано Писнештете, Јер Је 
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окоЛЮ!а ненасељена, релативно је близу аутопуту, једно је од највШIIих тачака 
планине Матра, испод врха налази се богат извор који обезбеђује добро снабде
ваље водом, елеЈ<Трични и телефонски водови су на малом одстојаљу и, коначно, 
није ни далено од главног града . Услови nосматраља на ПисЈ<ештете -у су осетно 
nовољнји него на брду Сабадшаг и - нарочито зими - има ВFШЈе ведрих ноlш. 
Прву nредност треба nриписати чистом nланинсном ваздуху, а другу чиљеници 
ца зими, 1-2 дана после продора поларних ваздушних маса , магла редовно 
nренрива брдо Сабадшаг , дон су врхови .Niaтpe без магле. Интересантно је nоме
нути , да је на ПисЈ<ештете-у, и nоред осетно веће висине (965 т), јачина северо
западних ветрова, ноји господаре над териториј м МађарСЈ<е , маља него на брду 
Сабадшаг . Томе је разлог што се Матра делимично налази у за1mону Висоних Татри. 

Бећ од nочетна смо планирали да главни инструмент Опсерваторије буде 
рефлентор са великш1 пољем вида. Пошто одrоварајући велию1 телескоn нисмо 
могли израдити у МађарсЈ<ој, то смо још 1951 . године nочели nреговоре са 
фабрином Цајс у Јени , ној а нам је нудила - ло nовољној цени - тслесноn типа 
Эонефелд пречюrnа 90 ст . 1952, године Анадемија је nоручила телесноn али nод 
условом , да се nрво изради nробни примерак пречника 30 cn1, на којем ћемо моћи 
nроверити да ли одговара свим нашим потре 5ама и захтевима. Пробни . nримеран 
је завршен 1954, али није задовољио. Тада смо се одлучили на телесноn Шми~ 
товог типа ј ер више ованвих телеснопа са усnехом раде широм света. Али nошто 
је љегова цена пет лута већа од Зонефелдовог , због велине разлине у цени 
горуџбина је одлагана све до 1956 . г. Фабрина Цајс се обавезала да ke инструмент 
исnоручити 1961 . г. 

Планови изградље оnсерваторије завршени су веh Ј 954. г., am1 је градља 
(због одуговлачеља набавне инструмента) nочела теЈ< 1958. Као nрво, требало је 
изградити прилазни пут дужине око 1 kт, а затим, nрешло се на и~раду водо
вода, канализације и електровода, и Ј<оначно, на изградљу зграда. Сада станица 
обухвата 4 груnе грађевина: nосматрачка места, централну зграду, горљи резервоар 
за воду и зграду код извора са пумnном стан .щом Овоме треба још дода1и 
разне теренске грађевине, висинске бочне зидове, терасе , инструментске фунда
менте и друго. 

Куnола (nречюша 8 т) Шмитовог телескоnа (в . корице). постављена је на горљи 
део nланине али не на сам врх, него нешто ниже, у једну малу увалу где је 
заштиhена од ветра. Из искуства се зна да је и за време орнанских северних 
ветрова, који дувају дуж гребена, на овом месту мирно. А то је веома важно за 
nосматраче. Сам телесЈ<Оn лежи на огромном бетонском стубу (nречника 2 т), 
ноји се дубоко увлачи у стену планине. Зграда са куnолом заштитни, омотач теле
поnа и посматрачко место астронома - леже на фундаменту који нема ништа 
заједничког са стубом инстр)'мента, и тако се инструменат обе:;:беђује од потреса. 
На бронзаној нуполи, ноја се може обрнути за пуни угао, налази се отвор ширине 
1 т, ноји се протеже изнад зени1а. Покретаље врше елеЈ<Тромотори. Покретни 
део павиљона такође потиче од фирме Цајс, а дољи део , nреi<ривен nирогра
нитом, изградило је једно мађарско предузеће, Овде се налазе и 4 маље прt. rори; е 
за рад. Распоред друге груnе зграда : нанцеларије и места эа становаље, условљен 
је захтевом за мансималну одбрану од узнемиравајуliих светлосних зранова. Цен
трална зграда је номплетна творевина јер је због релативне изолованости станице и 
због малог броја запослених, било потребно да се осим нанцеларија и места за 
становаље скупе у исту зграду и све оне nросторије ноје су неопходне за живот. 
На северу од павиљона (данле на супротној страни од главног правца пос~1атраља) 
на ра тојаљу од оно 160 т и на 20 т нижем нивоу, налази се плато ноји је пружао 
идеално место а централну зграду ,јер је сам терен обезбедио заштиту павиљона од 
светлосних зракова. Централна зграда (в. корице ) смеш тена је на руб платоа и она. 
захваhена планинским зидом, формира дворШIIте затворено са З стране и отворено ка 
југу. Зграда се nружа у правцу север-југ, са источне стране је nриземна, са заnада 
једноспратна, а са јужне стране двоспратна. На најнижем нивоу су гаража, ради
оница и казан за централно грејаље. На следеhем нивоу су пространи хол (одакле 
се види најлепши део планине Матра), канцеларија директора, три спаваће ·собе, 
гостинска соба, кухиља и два нупатила, док се на другом спрату налазе две веће 
nросторије за рад и фотолабораторија. Пошто, нажалост, у . електричној мрежи 

ВАСИОНА XI. 1963. 3-4 __ _ 67 

Матре доста често има сметљи, морали смо мислити и на агрегат којег см о 
сместили у малу зграду. Централну зграду смо преузели септембра 1960. 

Зграда код извора са пумпном станицом, ели . но нао и горљи резервоар 

за воду, смештена је испод земље. Изнад површине изворсi<а вода тече даље и 

стоји на располагаљу туристима. 

Шмиiu-iuелеской 

"Око" станице је велmш инструмент (сл. на :>rp. 67 и 68). УЈ<упна тежина му је 
13 тона, nречник огледала је 90 ст, пречник корекционе плоче 60 ст, а >юи.;на да
љина износи 180 ст. Монтиран је на виљушку и покреhе се аутоматски: на притисак 
дугмета заузима жељени положај . Нова Шмит-камера и у међународ~им размера~а 
заузима истакнуто место. Са 1/3 пута веhим Шмит -телескопом у Хамоургу, КОЈИ Је 
сада највећи у својој натегорији у Европи, моhи hемо да се такмичимо због веома 
добрих атмосферских услова на плащmи Матра. 

Шмит-телескоп ради фотографсни и пре свега служи за и.страживаља из 
области звездане статистике. Мађарски астрономи nрви пут имаЈу могућност да 
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обављају истраживаља овакве врсте. Am1 nошто смо nрошлих годг.:!~ своје најзна
чајније резултате nостигли фотоелектрич нЈ·Ш nосматраљем nр.:;:.~"'нљивих звезда, 
то је разумљиво, да lieмo изврсне атмосферске услове Писнсштетеа искористити 
и за те циљеве. Зато смо nоручили један модеран КасегnеЈ<-тР.лескоn nречника 
50 ст нојег lie исnоручити фирма Цајс нрајем 1964. 

Део ШАtиШ-iiiелескойа 

На територији опсерваторије налази се и сеизмолошi<З станица Бригу о 
томе води геофизична истраживач/{а груnа Мађарсне академије науна. 

Програм рада ове планинсне оnсерваторије може да се подели у три груnе : 

1. Истраживаља у унутрашљости Сунчевог система, 
2. Анализа стру/{турс наше Гала!{сије, и 
З. Исnитиваља екстрагалаксија. 

1. Шмитов телескоn са широким nољем вида - осим вeli nоменутих ста
тисти ни ~ истраживаља - нарочито ј е nогодан за фотографисаље реnова комета. 
У ОI<Виру програма Међународне године мирног Сунца серијски lieмo фотогра
фисати с, ајније реnатице са циљем да се nрати промена струнтуре у peny комете. 
Корnускуларно зрачеље Сунца - такозвани "Сунчев ветар" - ути <;е на реп 
комета и nрема својој јачини маље ишr више и х деформише. Према томе реп 
номета је осетљиви индикатор "Сунчевог ветра" а самим тим 11 Сунчеве активности. 
Помоliу њих, рецимо, може се одредwти наква веза nостоји између јачине "ветра" 
и површинских појава на Сунцу. Пошто корnускуларно зра<:еље Сунца има и 
метеоролошко и . биолошко дејство, горља истраживаља су веома важна и са 
практичне стране (например, астронаутина то не може занемарити). 

2. За упознаваље тачније струнтуре система Млечног пута веома су важна 
такозвана отворена јата. Њихов значај је, између осталог, у томе што љиховим 
снимањем преко филтара, у више боја, можемо одредити љихову даљину и старост. 
(Осим тога добиhемо nодатке и о међузвезданој прашини, о љиховој густини и о 
особини нако апсорбују светлост). Разумљиво је да њихово истраживаље заузима 
истакнуто место у нашем nрограму, тим пре што до границе осетљивости овог но

вог телескопа (око 19-те привидне величине), има стотине јата која се могу добро 
мерити. 

Осим отворених јата анализираliемо и структуру финог гасног омотача 
Млечног nута који се зове гакактичю1 хало. Нарочито нас интересује, из разум
љивих разлога, каквих nроменљивих звезда има у халоу и колики је љихов број. 
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За наш телес1юn набавили смо и једну обј енrнвnризму од 5° која nроnушта 
ултраљуби · зете зране. Помоliу ње класнфиноваliемо, углавном, звезде типа G, К 
и М нао и нене сnецијалне nроменљиве звезде. 

З. Звездани градови, енстрагалансије, ноји су на вешшој даљини од нашег 
Галантичног система, таi<ође улазе у наш нстраживачни програм. Овде нас наро
чито интересује I<ЗЈ<ВЗ је веза измеlју боје и геометријсне струнтуре енстрагалансија 
(корелација боја - тип). Овамо спада и тю<озвани програм супернова, ноји радимо 
у заједници са А Ј<адемијом науна СССР. У ОЈ<виру тог програма статю посматрамо 
неке унапред одређене групе екстрагалаксија са циљем да се види да ли lie у љима 
да се појави иена супернова. На основу ова i<ВОГ рада може се дати статистична 
nроцена учестаности nојава суnернова. Ове nроцене играЈ У видну улогу у свим 
теоријама Ј{Оје се баве унутрашљом струнтуром и развојем звезда . 

Ово је, укратко, nрограм рада наше филијале, нове nланинсi<е оnсерваторије. 
Станица је у целости nодређена овом nрограму. Она с ј едне стране, обезбеђује 
nотребне материјалне nредуслове раду астронома, истраживача васионе, а, с друге 
стране , својом нонструнцијом и специфЈ•I 'IИИМ а~1бијентом изражава модерна стрем
љеља, истраживачки с,\\исао савременог научнина и ведрину чове!{а . 

(Превод Т. Ћ .) 

В. Ballizs 
научни сарадник 

Астршюмсi<ОГ ~шститута Мађарсi<е 
ю<адемије науна 

KARTA MARSOVIH OBLAKA 

Jedan iskusan posmз trac plaпeta moze vec i amateгskim teleskopom srednje ve
licine uociti оЫаkе i velovite оЫаkе na Marsu. PJsac ovih redova је pocev od 1950. 
godine sistematski posmatrao Mars refraktorima od 5" d o 8" otv01·a i doЬivene rezul
tate sazeo је na prilozenoj "Karti Marsovih oЬiaka". Pored ovoga uoceno . е da se 
oЫacnost na Marsu menja iz godine u godiпu, а takod;e u razna godisnja doba. ОЬ!а
kе najcesce zapazamo iznad oЬ!asti Ael"ia, AraЬia i Thaumasia. Veloviti oЬiaci cesce se 
pojavljuju iznad svetlijih oЬ!asti, dok ih redj e vidjamo iznad tamn ih delova (iznad tzv. 
mora). Na osnovi posmatranih polozaja nekih markantпijih kompleksa оЬ! Јkа, koji duze 
five, mofemo suditi о pravcu i brzini Marsovih vetrova. (v. kartu na tre. oj strani 
korica). 

Bewolkungskarte des Mars 

Einem erfahrenen Planetenbeobachter ist es durchaus moglich, schon mit einem 
mittelgrossen Liebhaber-Fernrohr Wolken und Wolkenschleier auf Mars zu verfolgen. 
Der SchreiЬer dieser Zeilen hat seit 1950 mit Refraktoreп von 5 Ьis 8" Offnung syste
matisch solche Beobachtungen ausgefiihrt und die Ergebпisse in einer " Bew6lkungskar
te des Mars" zusammengefasst. Dabei zeigt sicl1, dass die Bew31kung auf Mars in den 
einzelnen Jahren sehr verschieden ist, ebenso in den verschiedeneп Jahreszeiten. Wol
ken sind am haufigsten iЉer den Landschaften Aeria, AraЬia uпd Thaumasia. Wolken• 
schleier treten vornehmlich ober den hellen GeЬieten auf, tiber den DunkelgeЬieten 
("Meeren") sind sie" selten. Beim Auftreten markanter Wolkenkomplexe, die eine lan
gere Lebensdauer erreichen, lassen sich aus den Beobachtungen Windrichtung und 
Windgeschwindigkeit auf Mars aЬleiten . (S. Einband). 

Dr. W. Sandner 
Grafing (Miinchen) 
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НАРОДНА ОПСЕРВАТОРИЈА НА КАЛЕМЕГДАНУ 

Као што је нашим ч.итаоцима познато: у тону 1963. године утрошиhе се nет 
милиона динара за nочетне радове на изградљи Народне оnсерватори _ е на Кале
мегдану. Овде ћемо се унратно осврнути на начин уnотребе ових средстава које 
је дао Народни одбор Београда на nодРшну Секретаријата за nросвету и културу 
Београда. а сnецијал но љеговог начелшша, друга .Жегарца, данас подnредседника 
Снупштине града Београда. 

Пре свега ненолюю речи о нарю<Теру и задацима будуhе Оnсерваторије . 
Народна оnсерваторија је нултурно nросветна установа са задатном: 

а) да nоnуларизује резултате разних астрономсних научних грана; 
б) да развија смисао за аматерсни истраживачЈ<и рад I<ОД грађана, а специ

јално код омладине; 
в) да nружи noмoli наставницима средљих школа и љиховим ученицима у 

извођељу наставе астрономије на енсnерименталној основи . 
Ради исnуњаваља својих задатана Народна оnсерваторија : 
а) организуј е nоnуларна nредаваља са nосматраљем небесних тела;. 
б) организује нурсеве за употребу астрономс1шх иструмената и уздизаље 

нових нащ)ова; 

в) организује сталне или nовремене секције за nосматраље Сунца, Месеца, 
nромељивих звезда, метеора итд. 

Резултате свога рада сададници Опсерваторије објављују у часоnису за 
астрономију и астронаутину "Васиоиа". 

Сарадници Оnсер ваторије заједно са малобројним службеницима чине колек
тив Оnсерваторије, чији чланови имају по nравилнику Оnсерваторије nраво при
стуnа и рада у љој. Сарадюшом се nостаје избором у Колентиву уз одобреље 
избора од Управног ОЈiбора Астрономсног друштва "Руђер Божковиli", као најви
шег органа управљаља Оnсерваторијом. 

Кад је Астрономсi<ОМ друштву "Руђер Бошновиh" у мају отворен акредитив 
од nет милиона динара, Уnравни одбор је одмах одлучио да се израда планова 
адаnтаци е Диздареве куле на Калемегдану за nотребе Народне оnсерваторије по
вери Пројентантсном заводу "Срби ја - Пројект" . Одлука о адаптаци 1и Диздареве 
куле донета је nосле свестраног расматраља овог nроблема у сарадљи за Урбани
стичким заводом и Заводом за заштиту сnоменика нултуре града Београда на 
основи: 

а) савременог схватаља о бризи и чуваљу споменина културе; 
б) изванредно повољног решеља за локацију Народне опсерваторије у Бе

ограду и 

в) релативно малих финансиских средстава којима се обезбеђује и споменик 
културе и ствара нова културно просветна установа у Београду за коју је грађан
ство и те како заинтересовано. 

Из сарадље председника и генералног сенретара са архитектом Д. Маринко
виhем у .,Србија - Пројект" nроизашла је идејна скица будуће Народне оnсерва
торије. О овој идејној скици реферисано је пред стручним колективом Астроном
ске оnсерваторије, а затим пред стручним колективом Завода за заштиту споменика 
културе. Када је идејна скица у Заводу усвојена, уз примедбе у пог-11еду чувања 
куле као споменина културе, приступило се изради детаљних планова прве етапе 

изградље : терасе, степеништа и осветљеља. Пројект је завршен 15 августа 1963. 
године, а почетком септембра усвојен је од Урбанистичког завода и Завода за за
штиту споменика културе. 16. септембра Управни одбор изабрао је извођаче радова 
прве етапе. 

Од инструмената будуhа Опсерваторија lie имати два екваторијала: 11/175 и 
10/160 см, оба са моторима за аутоматско праhеље покретиог небеског тела услед 
дневног обртаља Земље. Први инструмент је уступила Астрономска опсерваторија 
у Београду, а други је поклон доживотиог председника Друштва, Dr. Радована 
Даниhа. На огради терасе планом су предвиђена три постоља за такозване пано
рамске инструменте, такође екваторијалне монтаже. То су маљи, преносни инстру
менти који се после посматраља чувају у nросторији испод терасе. Управа Астро
номске опсерваторије одобрила је да се израда инструмената за Народну опсерва-
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торију изврши у радионици Астрономсне опсерваторије, једино уз наниаду утро
шна елентричне енергије . Ми се надамо да fie другови Љ. Пауновиfi и М. Краљ 
уложити мантимум добре воље да у nотпуности задовоље савремене захтеве у 

погледу изгледа и рада ованвих инструмената. 

Досад су ангажована следеfiа сдедства: 
1.470.000 Дин. 
1.953.655 
1.710.884 

а) Израда nланова и надзор грађевинских радова . 
Ь) Извршеље грађевинсних радова I етаnе . 
с) За израду инструмената и nостоља 

d) Вађеље неенсnлодиране бомбе из nостоља нуле , 134.000 
----------------------
Свега 5.268.539 

Као што се види ангажовано је више него што износи анредитив, али he 
део послова бити завршен Tei< у 1964. години. Поред тога Уnравни одбор nоднео 
је .молбу Снуnштини Београда и Секретаријату за научии рад СР Србије да одо 
бре средства од 20.000. ОО. Дин, (Скуnштина Београда), односно 5.000.0 . 0 Дин. за 
завршне радове на изградљи Народне оnсерваторије у 1964. години . најуhи да 
nосто , и изванредно разумеваље за ованву иницијативу код ру1юводилаца горљих 
установа, ми смо сигурни да hемо 20 оюобра у 1964 поводом двадесетогодишњице 
ослобођеља Београда , моfiи да свечано отворимо нову Народну оnсерваторију у 
Београду. Тим nоводом Уnравни одбор планира саветоваље свих југословенсних 
астрономских организација и установа о усnесима и будуhим астрономским радо
вима нод нас. 

У вези са овим саветоваљсм и nрославом отвараља Народне оnсерваторије, 
ми nозивамо све читаоце да нам пошаљу своје nредлоге за рад и назив буду11е 
Опсерваторије. 

П. М. Ђ 

Исправка 

У прошломе броју "Васионе", у чланну Годишља скуйшutиl/а АсШроио.мског 
друшШва "Руђер Бошковић" одр:жс.иа 23. Ј/. 1963, на страни 40, наведени су чла
нови Управног одбора ноји су изабрани на овој скуnштини. Том нрилином слу
чајно је изо~тало да је за члана Управног одбора изабран и Миодраг Остојиh, па 
се_моле чланови и читао4и да ову доnуну узму у обзир. 

Americki svemirski brod pokuiace 
u 1964. da ispita da li postoji :livot 
na Marsu 

Sjedinjene Drfave nameravaju da no
vembra 1964. lansiraju svemirski brod na 
Mars radi snimanja te p1anete i ispiti
vanja da li postoji neki zivot na njoj. 
Plan о lansiranju drugog svemirskog broda 
u pravcu Venere u prolece 1964. po
nisten је posto је Mariner П u potpunosti 
obavio svoj zadatak. 

Ур. 

Nacionalna uprava za aeronautiku 
vasionu (NASA) saopstila је nedavno da 
се brod koji се Ьiti upucen na Mars 
Ьiti bez 1judske posade, da се imati "neke 
vizuelne sprave", kao i druge sprave, radi 
prikupljanja neposrednih dokaza о zivotu 
na Marsu. Brod се Ьiti tezak oko 225 kg. 

NASA је ranije utvrdila plan о letu 
na оЬе planete, na Mars i Veneru, u 1964., 
kada се postojati opet povoljni uslovi za 
interplanetarne 1etove. NASA је saop-
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stila da се cekati sve do novembra Ј 965. za 
lansiranje broda u pravcu Veпere; Ьiсе 
to mnogo tezi brod, od 540 kg., koji се 
imati jos vise isntrumenata- mozda jednu 
te levizijsku kameru i malu kapsulu sa 
instrumentima, koja се se odvoji ti od 
broda i spustiti na Veпeru. 

Svemirski brod Mariner II obavio је 
Ј4. decembra svoj u istorijsku misiju kada 
је, presavsi razdaljinu od 288 miliona km 
od Zeml je, izbliza osmotrio Veneru. Brod 
је Ьiо lansi ran 27. avgusta 1962. Veliko 
obilje podataka koje ј е pomocu radija do
stavio na Zemlju - od kojih jedan deo 
jos nije proucen - pokazuje da ta planeta 
nema magnetsko polje niti kakav prirodni 
pojas radijacije koj i је okruzuje. 

Zanimljivo је da jedan od direktora 
NASA-e, Robert Simens (Seamaпs), kaze 
da podaci Marinera 11 sadrze "mogucne" 
dokaze da је temperatura Venere mnogo 
niza nego sto misle astronomi. On је iz
javio na jednom zboru и Vasingtonи da 
se jos и vek рrоисаvаји podaci о tempera
turi па Veneri i da је nalaz da пе postoji 
magnetsko polje saglasan sa pretpostavkom 
da па toj planeti temperatиre idu mnogo 
nize od З 12•с, kako sи pretpostavljali 
astronomi. 

Iako је to jos neizvesno, "povrsina 
Venere је mozda znatno 111adnija nego 
sto smo ranije smatrali", izjavio ј е оп. 

On ј е objasпio da odsustvo magпet
skog polja na Veneri оmоgисије sипсапim 
zracima da elektrifikujи atmosferи pla
nete stvarajuci jedan efekat koji је naиc
nike na Zemli odveo pogresnim pиtem. 

Simens је rekao : "Postojani priliv 
podataka i obavestenja sa Marinera za 
v reme leta ka Veneri i docnije zaprepastio 
Ьi sve velike istrazivace Ьијnе maste koji 
sи dosada vrsili istrazivacki rad". Analiza 
podataka doЬivenih od Marinera 11 izi
skivace mozda mnogo godina, rekao је 
Simens. (Press and Cиltиral Service of 
the Amerikan Embassy). 

17 aprila ove godine zavrsen је t .zv. 
"opit izolacije" и Univerzitetskoj labora
toriji za vasionska istгazivanja и Meri
lendи. Asistent W. Р. · Breen izasao је 
toga dana и 10,45 iz male opitne komore 
(4 х 4 m) и kojoj је proveo sve vreme 
pocev od 17. novembra 1962. и 16 cas. 
Opit је izvrsen и ciljи psiholoskog stиdi
ranja ponasanja coveka kojj Ьi Ьiо dиgo 
vreme geografski jzolovan ј ogranicen ј 
uz to иsamljen. Posmatrano је preko 20 
funkcjja koje је Breen obavljao pocev od 

spavanja ј odrzavanja higijene do resa
vanja strucnih problema. Rezиltati се 
Ьiti naknadпo objavljeni. 

("Flight", 2. V. 196З, str. 651) 

В. А. 

Lunik IV ј е prema zvanicnim izve
staj ima, trece lansiranje satelita bez po
sade na M esec и tokи ove godine. U 
prva dva pokusaja nije doslo do paljenja 
и motorima poslednjih stepena rakete, 
иsled cega sи vasionski brodovi ostali и 
orЬitama oko Zemlje. 

("Missiles and Rockets", 15. IV. 1963, 
str. 9) 

В. А. 

Exp1orer XVII - novi americki sa
telit, lansiran је 2 aprila роmоси "Delta" 
rakete. Satelit је tezak oko 200 kg ј oЬide 
Zemljи za 96,4 min. U tokи nekoliko 
dana rada satelit ј е poslao trostгuko vise 
podataka о neиtralnim gasovima u gor
njoj atmosferj nego sto је doЬiveno svjm 
prethodnim direktnim merenjima. Po
daci se odnose na gиstinи, pritisak, sa
stav i temperatиrи gasova u gornjoj atmo
sferi. 

("Missi1es and Rockets", 15. · IV. 1963, 
str. 10) 

В. А . 

Americki naucnici rasm~trajи_ upo
trebи baloпa-satelita za proиcavanJe at
mosfere. Oko 50 balona sa visokim prj
tiskom snabdevenj jnstrиmentjma moglj 
Ьi neogranjceno da stoje ј omogueujи kon
rjnиalno posmatranje ZemJjjne srednje 
atmosfere. 

("MjssjJes and Rockets", 15. IV. 1963, 
str. 27 

В. А. 

Satelit Tiros 5, kojj је lansjran sa 
Кејр Kanaverala 19. јиnа 1962. sa cjJjem 
da pratj ј belezj vremenske prilike, sa
kиpjo је do 19. aprila ove . godjne preko 
5ЗООО sljka Zem1je ј njenog omotaea, od 
cega se oko 42000 mogи. meteorolo§kj 
korjstjtj. Сео program "Tjros" је obu
hvatjo 6 иspesnih lansjranja. ј pruzio oko 
215000 fotografija, od kojjh se moze upo
treЬitj oko 168000. 

("Flight", 2. V. 1963, str. 652) 

В. А. 
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Умро је чувевв астровом 

Ото Струве 

Умро је један од најпознатијих а
стронома данашњице, Ото Струве, за 
кога Американци ласкаво кажу: астро

вом број Ј. 
Ото Струве се родио у Хар1<0ву 

1898 . године, као син професора астро
номије на Харновсном универзитету , 
Лудвига Струвеа. Др. Ото је четврта 
генерација плејаде славних астронома 
Струвеа, који су били данског поренла. 
Први Струве био је чувени Фридрих 
Георг Вилхелм фон Струве, нога је 
позвао у Русију цар Николај 1, да 
изгради Пулковсну опсерваторију. I<ада 
је био позван, Струве 1 био је диреЈ<тор 
опсерваторије у Дорпату (данас Тарту 
у Естонској ССР). 

Ото Вилхелм Струве био је Струве 
11 и деда Струвеа о НОУ!е је реч. По
родична традиција ове астрономске пле
јаде била је проучаваље звезда и по
себно изучаваље двојних, као и више
струких звезда. 

Покојни Др. Ото Струве имао је 
бурну младост. За време 1 светског рата 
он је био артилеријсни официр на русi<О
турском фронту . Када је избила рево
луција, он је прено Турсне прешао у 
Европу, био је и код нас, а затим је 
прешао у Америку. Имао је у почетЈ<У 
свога потуцаља тешке тренутке ; радио 

је као дрвосеча и зида р у Турској. 
Ипак, судбина је била наклољена 

покојнику. Године 19З8, данле свега 
две деценије касније, Др. Струве, у 
најбољим годинама свога живота, ради 
на Јерксовој опсерваторији, крај Llи
кага у Виљемс Беју. Његови асистенти 
су садашље величине, професори Џе
ралд Квипер и Бенгт Штремгрен. Њих 
тројица решили су загонетку чувене 
помрчинсне двојне звезде Епсилон Ау
риге, чија је периода 27 година. 

Ово је само једна епизода из љегове 
велике астрономске каријере. Немо
гуће је и набројати све љегове радове. 
Он је био не само одличан посматрач, 
већ и првокласан теоретичар, чиме се 
могу похвалити само ретки астрономи. 

Био је и популаризатор од неоцељиве 
вредности. У сваком "Sky and Teles
cope"-y, без разлике, појављивали су 
се љегови обимни и инструктивни 
чланци. Др. Ото је дошао у САД већ 
1921. године. Пре него што је прешао 
у Калифоринју, године 1950, био је 
директор Јерксове опсерваторије на 

којој је започео као асистент . Био је и 
професор астрономије на универзитету 
у Чию1гу и дире•<тор Лојшнерове оп
серваторије. Од поменуте године де
лује на Универзитету у Калифорнији, 
а З. маја 1959 . наименован је за првог 
дирентора нове Националне радио
астроно~IСI<е опсерваторије у Г р ин Бенну 
у савезној држави Западна Вирџинија, 
САД. Са овог положаја Струве се 
брзо повунао. Последље године жи
вота је провео у Калифорнији, а марта 
Ј 962. године постао је члан научног 
штаба опсерваторије Маунт Вилсон и 
Палома р. 

У мартовсЈ<Ом броју "Sky and Te
lescope"-a, објавио је један од својих 
последњих чланаi<а од општег значаја: 
"Нена размишљаља о Олберсовом па
радонсу". 

Његов понушај Ј 960. године у Грин 
Бенну, да обимним програмом ухвати 
разумне сигнале из васионе, пропао је 
и то је био велини ударац за њега, 
јер је он сматрао да у свемиру има оно 
50 билиона планета, ноје нруже оно 
својих центара гравитације- тј. звезда, 
а да два од сто тих планета имају по
вољне услове за живот разумних бћиа. 
Струве је д1ислио да не из силне збрне 
шумова, ноји допиру из васионе, бити 
могуhе издвојити систематске. - За 
сада остаје та мисао само нао занимљива 
хипотеза. 

Др. Ото Струве је умро изненада, 
средином априла Ј 963. у Бернлију, 
Калифорнија, САД, у 65. години жи-
вота. 

Драюслав Ексишер 

Poljski casopis Skrzydlata Polska 
objavjo је neke podatke о medicjnskjm 
istrazjvanjjma koja sи jzvrsena u "Va
stokи" З ј 4. Tako је Njko1ajev imao 
prjcvrscene srebrne elektrode na ug1o
vima осiји da Ьi se pratjJo pokretanje oka; 
merena је brzina djsanja - оЬа astro
naиta sи imala brzjnи od 15-19 u тј
nиtи; merena је takode ј koli~jna ugljen
djoksjda koju sи ispиstaJj prj djsanjи; 
sa prednje i zadnje strane glave astro
nauta nalazj)j sи se davaci za elektro
encefalograf; upotrebljen је ј elektro
kardjograf za pracenje rada srca; tempe
ratura tela pracena је elektrjcnjm putem. 
Pиls Nikolajeva је Ьiо promenljjv, od 
64-72, dok se Popovjcev рорео na 104 
prilikom ulaska u orЬitи. 

("Space flight", Мау 1963, str. 85) 
В. А. 
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Умро је Сет Николсоп 

За нратно време умрла су два 
иста1шута амерична астронома. Први 

је био Ото Струве, до !< је други Сет 
Ню<олсон. 

Сет Барнес Нинолсон , најnозна
тији по свом отнрићу удаљених Јуnи
терових сателита , био је врло истаннут 

амерични астроном. Он је био nуне 
42 године сараднин Маунт Вилсонс1<е, 
а насније и Паломарс!<е оnсерваторије. 

Пшюјни Нинолсон се родио го
дине 1891 . '}ош нао аnсолвент, за вре
ме nрансе на Люювој оnсерваторији, 
отнрива Јуnитеров сателит број IX. 
То је било месеца јула 1914. године. 
Тен 19З8, године , Нинолсон отнрива 
Јуnитерове сателите број Х и XI и 
најзад, 195 Ј, додаје трима до тада 
отнривеним и четврти, ноји ј е нуме

рисан бројем XII. Сателите Х, XI и XII 
он nроналази noмohy и Маунт Вилсон

сног рефле1пора са огледалом од 254 цм. 
Сет Нююлсон је био особито вешт 

nосматрач Сунца и одличан астрофи
зичар. Од 1915. нада је no:. eo да ради 
на Маунт Вилсону па до пензионисаља 
195: године, он је истрајно лринуn
љао лосматрачне лодатне о Сунчевим 
nегама и изучавао љихова магнетсна 

свјоства. 
~ сарадњи са nознатим метеороло

гом Оливером Вулфом, он је nроуча
вао корелације између Сунчевих и 
Зем л-сних феномена и љихове утица
је уоnште. Са Едисоном Петитом, он 
је темељно nроучио Месечеве, лланет
сне и стеларне радијације ломоћу фото 
ћелије. Он је први нонстатовао да је 
Месечева површина nренривена ме
теорсном прашином. 

Др. Сет Нинолсон умро је З. јула 
196З. године у Лос Анџелесу, у 72. 
години живота . 

Драгослав Ексингер 

Ispitivanja vasione vrse se i u 
Argentini. Do kraja prosle godine ispa
ljene su 4 istrazivacke rakete "Centaure". 
Ispitivanja su vrsena u saradnji sa fran
cuskim Komitetom za vasionska ispiti
vanja. Lansiranja su Ьila deo medчna
rodnog programa za simultana merenja 
vetra i turbulencije u jonosferi pomocu 
eksperimenata sa oblacima natrijumove 
pare. 

("Space Flight", may 1963, str. 109) 
В. А. 

ВАСИОНА XI. 196З. З-4 

Raketni motor na tecno gorivo 
koje је stajalo spakovano u motoru u toku 
cetiri godine, ispalila је americka firma 
Tl1iokol. Sve performanse su Ьile u pred
videnim granicama; potisak i specificni 
impuJs su Ьili kao kod sveze napuлjenog 
motora . T okom stokiranja temperatura 
је varirala od oko 50°С do -40°С. 

("Missiles and Rockets", 15. IV. 1963, 
str. 27) В. А. 

DoЬiven је prvi americki patent 
za vasionsku stanicu. Firma Lockheed 
Missiles and Space Со је konstruisala 
staлicu precnika 70 m, snabdevenu nu
klearпim izvorom energije. Sastavni de
lovi stanice su sfernog i cilindricnog 
oblika, а Ыli Ы izgradeni па Zem\ji а 
sklapan.i u vasioni. Vek trajanja stanice 
iznosio bi oko 4 godine. 

("Missiles and H.ockets", 15. IV. 196З, 
str. 11 ) В. А. 

Симпозиум о звездавој еволуцији 

Публинација о поменутом сим
позиуму, ноји је одржан од 7. до 11. 
новембра 1960. године у Буенос Ајресу, 
поводом стошездесетогодишљице арген

тинсне мајсне револуције, лублинована 
је тен нрајем 1962. године и до нас 
допрла тоном лета, 196З. 

Ова обимна кљига, велине осмине, 
обухвата врло занимљив и богат мате
ријал. Уреднш< овог зборнина је nоз
нати аргентинсни астроном Хорхе Са
хаде, са опсерваторије Ла Плата. 

Готово све области, ноје се тичу 
звездане еволуције су застуnљене у 
рефератима и приназима најеминент
нијих светсних стручљана. 

Особито интересанши реферати су: 
О nроблему звезда Т Бина и U V Ки
та, о чему је реферисао менсинански 
астрофизичар Гиљермо Харо; О еволу
цији у суседству Сунца, од лаломарс
ног астронома Маартена1 Шмита и о 
Ев.:шуцији галансија, од nокојног Др . 
Ота Струвеа. 

Реферате су дали и ови nоз~ати 
астрономи : Ален Сендејџ, Хорхе · еа
хаде, Фред Хојл, Барбиџеви и Карлос 
и Мерцедес Јашен. 

Главну заслугу за организоваље 
овог важног симпозиума и појаву ове 
важне публинације има Др. Рејналдо 
Сесно, дирентор опсерваторије Ла 
Плтаа. 

Драгослав Ексингер 

ВАСИОНА XI. 196З. З-4 

Јоюаједаи с~ак потпуног 

помрачења Суица 

Миодраг Остојић, члан Уnравног 
одбора Астрономсног друштва "Pyl)ep 
Бошновић", посматрао ј е nомрачеље 
сунца од 15 фебруара 196 1 године са 
врха Јахорине и том лрилююм за време 
тотали1ета снимио норону. Ј-Ьегов ус
пели сниман , нао што се на слици види, 

доби\~ н је обичним фотографсним аnа

ратом. 

Остојићев сниман значајан је због 
тога, што показује много вefie раслро
стирање нороне него снимци добијени 
са Хвара и других приморских места. 

На Остојићевом снимну пречник но

роне је ПрИбЛИЖНО З,~ лута ве\ш . ОД 
пречнина Сунца, док Је на снимцима 
добијеннм у nриморсним областима 
nречнин нороне само 2,5 пута већи од 
nречнина Сунчевог натура. 

Из овога се види колина густина 

ваздуна у дољим слојевима Земљине 
атмосфере утнче на видљивост нороне , 

па, прем томе, нолине су предности 

nосматраља потnуних nомрачеља Сун
ца са већих надморсних висина. 

Ур. 

О једној р;алекој опсерваторији 

Опсерваторија Боша или Босша се 
налази: у Лембангу, на острву Јави, У 
nријатељсној Индонезији . Ова оnсер
ваторија је саграђена пре з .5 година, 
захваљујући великом легату Једног бо
гатог Холанђанина Карела А. Босше, 
који је омогућио из.градљу оnсервато
рије и nрибавио Цајсов ~воструни ре
франтор од 60 ст. Он Је то спровео 
у живот од 1920. године, па до 1928. 
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Оnсерваториј а се налази на северу 
од Бандунта, на висини од Ј ЗОО метара, 
на nадини nланине Тангнубанnраху . 
Градић Лембанг ј_е у неnосредној бли
зини оnсерваториЈе . 

Први уnравници оnсерваторије били 
су холандсни научници, од нојих је 
једно нратно време био дирентор и Др . 
А. де Ситер. Пошто се nоследљи хо
ландсни дирентор Др. Г. ван Албада, 
nову1<ао 1958. године, Индонежани 
nреузимају уnраву. Садаљи дирентор 
је Пик-Син Тхе. 

Пре рата, главни nрограми рада на 
оnсерваторији били су следећи : 1. Про
учавање визуалних двојних звезда, 2. 
Променљиве звезде и З . Одређиваље 
звезданих ларалан~а. 

Сада ј е настављен само рад на nрвој 
тач1ш nрограма, јер је са инсталацијом 

Шмитовог телескоnа отлочето са но
вим nрограми ма. 

Овај телесноn са аnертуром 71 пре
ма 51 ст, nонлонили су Индонезији: 
Унесно, Јер!<сова и Лајдепсна оnсер
ваторија, уз извесне нонтрибуције Ин
донезије. Овим инструментом се nро
учавају Х-алфа емисиони објенти до 
визуалне величине 17 и фотометрија 
галантичних ј ата. 

Драгйслав Ексищен 

Амерички пројекти човековог 

лета ва Месец 

"Ранџер", "Сурвејор", .,Гемини", 
Аnоло" - то су називи nосебних 

~ројеката помоћу којих САД · nокуша: 
вају да, норан по коран, постигну СВОЈ 

циљ ове деценије у освајаљу носмоса 
- лет човеi<а на Месец. Пројекти 
"Ранџер" и "Сурвејор" су nре~виђени 
за исnитиваље Месеца и љегове nо
вршине, нао и за исnитив~ља начи

на сnуштаља. У оба ова nројекта ради 
се о наnсулама с nриборима nомоћу 
но ј их треба добити слику . Месеца и 
научне податке. У току nројекта "Ран
џер" досада су извршена четири nроб
на лансираља, али су се сва заврши

ла незадовољавајуће. 

"Ранџер" 1 и'{2 остали су у орбити 
Земље, док је "Ранџер" З услед велике 
брзш-rе nрошао поред Месеца на рас
тојаљу од 40.000 km и ~рће се оно 
Сунца. "Ранџер" 4, иако Је дошао од 
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циља, због квара на радиовези (убрзо 
nосле старта) није могао да оствари 
"мено" спуштаљсо: већ се ра збио о по iЗ р
шину Месеца , Стзрт следе l1 е г апа рата 
"Ранџер" 5 ИСПЛаН !\ран 1 е био за ОНТО
бар 1962 г. али се и он заiЗршио неу
спехом . Као реЈ<ета-носач брода "Ран
џер" служи номбинациј а "Атлас-Агена". 
Теншна апарата износи оно 350 kg. 
ПочеТЗЈ< оствариваља пр ~ј снта "Сур 

вејор" испланиран ј е за средину 1964 
год. nошто буде саграђена ранета-носач 
в ел ине "снаге ". За nрви стеnен биће 
исноришћена ра i<ета "Атлас", а за други 
раi<ета " Центаур" ној а се налази још 
у стадиј уму разраде, а Ј<Ористиће за 
nогон номби'нацију течни водонин 
и кисеонин. Помоћу космичног брода 
"Сурвејор" на Месечеву nовршину 
биће "меко" сnуштена далеко већа 
каnсула с nриборима, чија t,e маса из 
носити оно 340 kg. У напсул и ће се 
налазити телевизијсна I<амера за теле
визију у боји, сnентрометар, систем за 
узимаље nробе nоiЗршинсног слоја, 
рентген-сnектрометар, гасни хромато

граф, магнетометар, nрибор за исnити
ваље nлазме, nрибор за исnитиваље 
евентуалне атмосфере и nрибор за ме
реље радијација. 

После усnешног оствареље оба nро
јекта ("Ранџер" и "Сурвејор") неоn
ходно је извршити даље nретходне 
летове nред следећи норан - лет чо
века ка Месецу. За ову сврху, наро
чито у циљу изучаваља услова лета и 

утицаја космичног лета на носмонауте, 
служе nројекти "Мерi<ури" и "Геми
ни". Завршни лет nретставља проје
кат "Apo.lo". 

По nрограму пројекта "Меркури" 
до сада су извршена два лета• . Оба 
лета су се састојала од по три обила
ска око Земље и имали су следеfiе 
научне циљеве : nрво, исnитиваље сnољ

них услова на космонауте и друго, 

добијаље нових nодатата,нарочито оних 
који се односе на навигацију лета ка 
Месецу. Следеfiи корак у онвиру овог 
програма биће шестоструно облетаље 
Земље с дужином лета оно 9 час." и 
осамнаестоструки обилазан оно Земље 

Ј<оји преба да се изврши nочетном 
1963 год.". 

1 Ови подаци су дати до септембра 
1962 год. До сада су извршена три 
лета. 

2 Извршен З октобра 1962 год. 
3 Лет извршен 14 маја 1963 го.ц. 

ВАСИОНА XI. 196З. З-4 

Следеfiи про ј енат "Gemini" који 
nредставља даљи развој пројекта "Mer
cur·y" посебн" треба да nослужи за 
испитиваља начина nриближаваља ис
планираног за лет на Месец. К:шсула 
" Gemini", у ној ој fie се налазити два 
Ј<осмонаута, има исти облин нао и нап

сула "Mercury", али ј ој је унутрашља 
запремина вefia за 50%, а маса више 
од З пута. Капсул а he нористити ис
пробане уређаје са апарата "Mercury", 
чиме fie се СI<р атити време израде и 
припрема. 

Основни циљ програма " Gemini" је 
испитиваље технине при шижавања. 

Космични брод за два човена има no
мofiнo управљаље и избор енергије 
nотребне снаге ноја је довољна за лет 
по орбити Земље у трајаљу од неде
љу дана. Већа дужина лета омогуfiава 
детаљније изучаваље дужег утицаја 
услова лета, nосебно безтежинског ста
ља, а nретставља и тренинг космонаута 

за будуfiи лет на Месецу. Као ракета
носач за капсулу "Gemini" nредвиђа 
се модифицир на ракета "Титан" З. 
Као објеЈ<Т за зближаваље _ служиfiе 
раi<ета "Агена", I<oja fie бити избачена 
у орбиту Земље ранетом "Атлас". Ста
нице на Земљи, п рено но ј их fie про
лазити орбита, тачно fie мерити орбиту 
и давати номанде за неопходне корек

туре. Затим fie се одредити тачно вре
ме старта и I<ypc напсуле "Gemini", 
наi<О би се орбита наnсуле што је мо
гуhе тачније nоЈшопила с орбитом ра
кете "Агена" и оба брода кретала за
једно што ближе један другом, чиме 
би се знатно смаљило маневрисаље и 
I<Орентуре за зближаваље. Уnрављаље 
овим процесима може се извести како 

са Земље, тако и од стране самих кос
монаута. Почетак оствариваља програ
ма лета капсулом "Gemini" планиран 
је за крај 196З год. 
Последљи и завршни коран (уствари 

лет к Месео..~у) биће остварен према про
јекту "Apollo". Космички брод "Apollo" 
је аnарат са три човека који са орбите 
око Земље мора бити постављен на 
орбиту оно Месеца, одакле he бити 
извршено сnуштаље напсуле са поса

дом на површину Месева и љен пов
ратан на брод "Apollo" који he је че
нати на орбити оно Месеца. Маса целог 
космичког брода које се састоји из три 
дела износи око З8 t. Као ракета-носач 
предвиђа се нодишhеље усавршене ра
нете "Сатурн" . Испитиваља у лету по 
овом прејекту треба да почну у 1965 

ВАСИОНА XI 1963. 3-4 

или 1966 години, односно одмах вошто 

буде готова ра!<ета ,.Сатурн" са су
марним ПОТНСI<ОМ ОД 681 t . 

"Вопросы рш<етной технинн ", r~ , 8, 
1963. 

Ал. Бог . 

Рак~тарско модслаЈ: ство у СССР 

и Пољској 

У Сов ј етсном Савезу и Источној 
Ев ропи нон< труисање и лансира1 1 е ра

нета-модела ј е nостало веома популар
но. 19 априла 1962. у Силинатно ј близу 
Моснве одржано ј е прво танмичеље 
аматера са оно 170 учеснина и 45 нлу
бова . Суд•·I ј е ј е nредiЗодио Херој Со в 
ј етсног Савеза И. Шмиљев. Главна 
награда је била Гагаринова медаља 
ној у ј е додељивао Московсни номитет 
Комсомола. Награду ј е освојио нлуб 
из Чкаловсi<а ној и ј е организовао 
nробни пилот Суботин . На ј боље пој е
диначно време ј е било 1 ' 52,8" а по
стигла га ј е ранета I<ojy ј е нонструисао 

А. Касијан . Енипии nрвю< ј е био нлуб 
ученина ШЈ<оле бр. 1-. близу Москве. 
Приназане ранете су имале дужину 

ЗQ.-40 ст са стандардним пуљељем од 

25 g барута. После завршетка сагоре
ваља ракете су се спуштале на Земљи 
обично уз noмoli падобрана . Клуб Сер_ 
пухова је употребио ј едан мали сло
бодни ротор. Били су nрю<азани неi<И 
други типови ракета нао и неi<е дво

степене ракете. Популарност овог и 
других танмичеља ј е nоназала велики 
ентузијазам моделара ној и ј е превази
шао званичну помоћ ној у I<лубовима 
пружају стручне астронаутичне орга
низације. Ове стручне организације су 
позване да издају стандардне услове 
за безбедно руноваље, одговарајуhе 
специфинације ноје се односе на тиnове 
и тежине ракета, -нао и да пруже по

моh и охрабреље младим нонструi<ТО
рима . 

У Пољсној танође nостоји више 
клубова . Најразвиј енији ј е у Кранову 
са опитним лансирним центром на Кра
ковском ваздухопловном пољу Побед
ник. 8 априла 1962. нлуб је организо
вао nрво танмичеље ранетара-моделара. 

Било је око 120 учеснина . Такмичили 
су се више у постизаљу брзине него у 
трајаљу лета. Победник је постигао 
висину од 554 m - то је био З. Ха
латјенно из Варшаве. 
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У фебруару 1962., у онвиру Ин
тернационашюr скиј ашног танмичеља 
I<o je се одржавало у Занопанима Кра
новсiш I<луб ј е лансирао две поштан

сне ра i<ете ноје су назване "РП-2" . 
Биле су тешне 4 kg, имале домет 2,5 
миље и достигле TOI<OM лета висину 
од 2000 m. 

На тшшнчељу у I<ранову било ј е 

ПОЈ<а зано !! B ИJ.Lie раЗЛИЧИПLХ ЛЗНСИр

НИХ рампи ној е уnотрсбља iЗ ај у пољсни 

нлубоз и . 

Пољсi<и часопис "Skгzydlata Polsk з" 
је много учинио у погледу подршне 

овом спорту нао и у погледу нампаље 

за увођеље стандардних мера сигур

ности . 

("Space f ligh·", Мау 1962) 

А л . Бој . 

Испитивањ~ р-акета 

у Инди;п 

Амерична агенци ј а за IЗасионсна и 

аеронаути <u<а испитиваља НАСА обј а 
вила ј е роrрам зај едничних испити

ваља васионе у мирнодопсi<е сврхе са 

Индиј ом. Са nолигона I<Оји се нала зе 
код Тхумбе близу геомагнетсног енва

тора и на ј угозападној обали Индије 
код Тривандрума, испитиваhе се ве
трови у горљо ј атмосфери изнад ен

ватора нао и танозвани енваторијални 
елентро млазеви . То су елентричне 

струј е које се ј ављају на висинама од 
9(}-100 km у јоносфери и тену дуж 

магнетног енватора са запада на исто

ку у сунчаном делу Земље . Обухватају 
оно 100-200 km у ширину са центром 
на геомагнетском екватору. Испитива
ња ветрова he се извести оnтичним 

посматраљем натријумових пара које 
he исnуштати са ранета и ноје he ос
ветљавати Сун 11 е . Индисни Одељак за 
атомсну енергију he припремити "на
триј умове облаЈ<е ", затим уређаје за 
фотографисање, уређаје за лансирање, 

особље и метеоролошке nодатке. Ин
дисно осо:Sље he се обучити у центри
ма НАСА. За испитиваље ветра НАСА 
he дати 4 ранеае "Nike-Apache". 

Сви научни резултати енспериме

ната биhе објављени целонуnној нау
чној јавности. 
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У току 1962 године Уједиљене на
ције су препоручиле земљама члани
цама да расмотре могућност поставља
ља ракетних лансирних центара дуж 

магнетног екватора за време Jllie f) yнa

poднe године Мирног Сунца. Влада 

КАКО СЕ СПУСТИТИ НА МЕСЕЦ 

YAteciiio дирекйiног йреiiоручљивијије леi:П 
са iipeceдaњe,l/ 

I<ада се говори о будућем л ту на 
Месец најчешће се предпоставља да 
ће група носмонаута , унрцана у неки 
васионсни ранетни брод, дирентно пре 

летети са Земље на површину овог 
нама најближег небесног тела. Иано 
ће и танва путоваља у будуhности бити 
могућа, ипан је вероватније да ће се на 
Месец најчешће путовати-не дирентно, 
веh са преседањем. 

Са Земље he велини васионсни ра
нетни брод понети, на пример, четво
рицу носмонаута, али he се на Месец 

иснрцати само двојица или тројица. 
Остали he ч ена ти у васи он сном броду, 
ноји he с уrашеним моторима кружити 
око Месеца као његов сателит, све дон 
се љихови другови не врате. За спу

штаље из васионског брода и каснији 
повратан у љега, космонаути одређени 

за истраживаље Месечеве површине, 
употребиhе нарочито нонструисану малу 
ранетну капсулу у коју ће се сместити 

заједно с најнужнијим апаратима, хра
ном и водом. 

Потрошља горива приликом сле
таља на Месец, нада се мора ночити 

ранетним моторима, нао и прилш<ОI< 

полетаља ради повратна, знатно је маља 
нада се нористи мала и лана юшсула; 

него ли нада слеће и полеће цео велини 
васионсни брод. Прорачуни поназују 
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Индије је изразила интересоваље да 
се прено Уједиљених нанија и друге 
земље нористе центром Тхумба за ми
рољубива испитивања васионе. 
("Space Flig1н", Мау 1963) 

Ал. Бој. 

да he енспедиција за истраживање Ме
сеца моћи да уnотреби два пута ланши, 
а то значи и јефтинији васионсни брод 
а но се љим не изврши спуштање, · веh 
се он задржи у нружној путањи, а 

на површину се избаци само мала нап

сула са мањим делом посаде. Уштеда у 

гориву и новцу је готово толина да би 
се, уместо једне енспедиције с дирент
ним летом, могле организовати две са 

преседањем у нружној путаљи. 

Предност боравна васионсног брода 
у нружној путањи је и у томе што се 
добија доста времена да носмонаути, 
обилазећи оно Месеца неЈюлино пута, 
добро осмотре његову површину и иза
беру најпогодније место за спуштаље. 
Сем тога, ано се приликом спуштаља 
непосредно над изабраннм местом "алу

нираља" примети, из још веhе близине, 
да је место непогодно или, чан, опасно, 
могуhе је избеhи несреhу и вратити се на 
васионсни брод. У том случају напсула 
полази са нружне путаље васионског 

брода и у благом спуштаљу-nонираљу 
долази до на свега неколико киломе

тара изнад Месечевог тла . Тада се 
ночељем ракетних мотора спусти (алу

нира) или једноставно продужи те по
чиље да се удаљује од тла и изнад 
сасвим другог краја Месеца сустиже 
свој васионсни брод. 

Илуструјемо то на једном примеру: 

Замислимо да је васионсни брод 
стигао до Месеца и да је nостао његов 
привремени сателит обилазеhи га на 
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висини од Ј 60 километара једанпут у 
126 минута . Оваква висина кружне 
путаље васионсног бр9да је погодна 
због тога што Ј<осмонаутима , који се 
буду спустили на површину Месеца , 
омогућава да га на свом небу виде 
ТОЈ<ОМ 15 минута. То је довољно за 
успостављаље и радио-везе и предају 
нраћих порука. Већа висина би , с те 
тачне гледишта, била ј ош боља, али 
би се прилином повратна носмонаута 

морало утрошити превише ранетног 

горива , а маља висина кружења брода 
смаљује време за одржавање радио

везе. 

Данле , васионсi<И брод нружи око 
Месеца на висини од 160 km . I<апсула 
са два космонаута се одвоји од брода и 
смаљељем своје брзине почиље у бла
гом луну, да пада ка Месецу. Уствари, 
капсула почиље да се нреhе по једној 
новој путаљи, чија је најближа тачна 
Месецу - nериселениј - на висини 
од свега 16 километара. А но се напсула 
одвојила од брода негде изнад Месе
чевог северног пола, она he на висину 
од Ј 6 километара стиhи негде у рејону 
Месечевог екватора. I<pehylш се у 
благом падаљу са висине од 160 до 
висине од свега Ј 6 нилометара напсула 
he се убрзавати 120 метара у сенунди. 
У периселенију капсула ће се кретати 
толиком брзином да he, уколико кос
монаути у капсули одлуче да се не 

спусте, једноставно продужити кре
таље по својој кружној путањи, уда
љавајуhи се сада од Месечеве површине 
да би се на висини од 160 километара, 
на истом месту одакле је нренул.а, nо
ново сусрела са васиснсним бродом. 
После извесног времена nокушај спу
штаља се може nоновити. 

Овакви маневри у близини Месеца 
су, разуме се, прилично КОЈilnлиновани. 

Управљаље радом ракетних мотора у 

капсули мора бити веома nрецизно, 
а сами космонаути морају до у сенунд 
тачно да прорачунају све своје покрете. 

. Данас се већ озбиљно разматрају 
могућности оваквих маневара у нруж
ним путањама око Месеца . Пажљиво 
се обављају сви nотребни прорачуни, 
а резултати се објављују у озбиљним 
чланцима стручних астронаутичких ча

сописа. Податне које смо овде изнели 
узели смо из једног таквог чланака, чији 
су аутори Цвимер и Колу (Zwemer и 
Caulou) , а објављен је у часопису "IAS 
Paper" 1962. године. 

с. к. 

ЧЕМУ СЕ РАДУЈУ 

КОСМОНАУТИ-ВЕЗИСТИ 

Захваљујуliи )IС/tойљенолt зраку из квau

ilimtx гeuepaiiiopa свеШлосiiiи или "леј

зера" биliе Аtогуће да се iipeuoce говор и 
слике до I<OCлtolюyrТta на иајудаљеиијиАt 

· йлaueiiiiiUAI СL/С/:Йе/.ШЛ/а 

Девети мај 1962. године памтиhе 
се у историји астронаутнне I<aO веома 
значајан датум . Тада је nрви пут послан 
зрак светлссти на Месец. На тај начин 
је прантички доназана могућност оства
риваља везе на врло велине даљине у 

васиони помоћу светлосног зрака . Чини 
се невероватним, али је истина да је 
nоменутог дана ј едно м доста малом 
справом са Земл,е обасјана на Месецу 
површина чији је пречнин оно З ки
лометра. Цео догађај се одиграо готово 
нао у неком научно-фантастичном ро
ману. Да се тада на Месецу нашао нос" 
монаут коме су, за време Месечеве 
ноhи, nрегорели уређаји за осветља
ваље тано да је , нашавши се у мрi<лој 
ноhи, пожелео да му се осветле тамни 

предеm-1 на Месецу нениht снажним 
рефлектором са Земље - жеља би му 
била испуљена . Деветог маја прошле 
године су инжиљери Луис Смалин и 
Џорџ Фиок са Масачузетског технс
лошког института у САД са 13 врло 
кратних бљескова осветлили предео на 
Месецу близу кратера Албаiйегииуса . 
Ова светлост на Месецу примећена је 
помоћу телеснопа са Линнолиове оп

серваторије. Оно што до пре неколико 

година није било чан ни сан, јер је било 
ван домашаја и саме маште, одједном 
је постало стварност. 

I<ако је то постигнуто и накве нам 

перспективе отвара? 

Овако снажна светлост се може 

добити само помоhу квантних генера
тора светлости или, на1<0 су их Амери
канци назвали, "1aser-a" (читај: лејзера) 
Рад нвантних генератора светлости зас

нива се на индукованом зрачењу, које 
је теоријски предвидео Ајнштајн 1917 . 
године проучавајуhи равнотежу између 
атомских система и зрачеља. Све до 
1954. године нино није покушао да 
индуковано зрачеље примени у пракси. 

Оно је деценијама било само теоријсни, 
научни постулат. 
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/(ако ради "лејзер", 

Принцип ю-rдуi<Ованог зрачеља и 

рад "лејзера" су веома номпт-шованн и 
научио се могу објаснити јед1-ню помоћу 
формула више математине. ИпаЈ<, нај
простије објашњење не мора бити 
компликовано. 

Сви знамо да се атоми састој е од 
атомсног језгра оно нојега , Ј<ао планете 
оно Сунца, нруже еле1пронИ . Они се 
налазе на разним п утаљад1а, на разним 

даљинама од атомсног језгра. Дејству
јући на погодан начин на нени од 
елентрона можемо га присилити да 

сиђе из више у нюну путању . То се 
може постићи ано атом иэложимо 
дејству елентромагнетсних таласа врло 
мале таласне дужю1е. Избачен из своје 
путање, елентрон ће nрићи ближе 
атомсном језгру, он ће се, другим речи
ма, nомерити из више у нижу nутаљу . 

По занонима нвантне физине он тада 
мора да избаци, мора да елштује елен
тромагнетсЈ<е таласе. Срећна је ОЈ<олност 
што nрилином силасна из више у 

нижу nутању, елентрон емитује знатно 
јаче таласе од оних који су га nомерили 
са љегове орбите. 

Пошто је _ и светлост електромаг
нетсне nрироде, довољно је да зран 
светлости nадне на nогодан атом и да 

један љегов елентрон избаци из више 
у нижу nутаљу. Електрон ће nритом 
емитовати светлост, али знатно по

јачану. Користеlш овај е<ј:енат дсшло 
се до нвантних ген ера тора светлости . 

Зашто су ти генератори названи "нвант
ни" најједноставније се може објас
нити чиљеницом да електрани nре

лазећи из једне у другу nутаљу ОЈ<о· 
атомског језгра емитују електромаг
нетске таласе, или светлост, у одре-

ВАСИОНА XI. 1963. 3-4 

ђеним порцијама или, како би физи
чари ренл и , нвантима. 

Најједноставнији квантни генера
тор светлости, ' или "лејзер", је добро 
nознати драги намен р у б и н, ако 
га nажљиво на нарочити начин из

брусимо, на два краја nосребримо и 
увучемо у сnирално увијену сијалицу. 
Ано таква сијалица, односно бљеска
лнца, осветли тано nодешен рубин 

светлошћу одређене боје, а то значи 
и одређене таласне дужине , он ће 
емитовати веома снажну светлост, ви

шеструно јачу од оне којом је сам 
осветљен. 

У ствари , светлост ноја излази из 
нвантних генератора светлости сјајнија 
је од Сунчеве светлости. Пошто је 
оштро усноnљена , а не расnршена, она 

је и снажнија од Сунчеве светлости. 
Већ данас у лабораторијама светлошћу 
из "лсј зера" рег. ::ти вно слабе снаге 
nрогоревај у челичне nлоче. С врло 
малнм , nрецизним "лејзерима" могуће 
ј е сећи тниво живих биЂа боље но и 
нај бољим хируршним ножем. 

И релативно слабим квантним ге
нератором светлости може се емитовати 

зран светлости на врло велику даљину, 

која се другим сличним уређајем може 
примити и поново појачати. На пример, 
"леј sером" величине џепне батеријске 
лампе може се осветлити површина од 

неколико квадратних километара више 

стотина хиљада нилометара далеко . 

Већ данас се зна да се могу направити 
нвантни генератори светлости чији 
би се сигнали могли примати чак и на 

планетама врло далеких звезда, па 

можда чак и у другим галаксијама. 
До сада употребљивани радио-таласи 
нису погодни за одржаваље веза из

међу Земље и ранетних васионсних 
бродова будуlшости, ноји ће се уда
љавати до најдаљих планета, па чан и 
до других планетних система. Струч
љаци су сумљали да ће се инад оства
рити телевизијсни пренос између две 
далене планете. Захваљујући зрану 
светлости из нвантног генератора то 

ће бити nотпуно могуће. Данас се уп
раво разрађује метод модулације свет
лосног зрана да би он могао носити 
речи и слине, нао што то носе радио

таласи. 

Нарочито је значајно да зран све
тлости може одједном понети на стотине 
хиљада емисија више него . ли радио
талас. У принциnу је могуће на једном 
сталном зрану светлости из "лејзера" 
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nреносити одједном десет дшлиона те
левизијсних емисија. То ће у ближој 
или даљој будућности омогућити да се 
оствари nренос говора и слина између 
планете Земље и било ноје nланете у 
нашој Галансији. Небројено дuюго по
РУЈ<а моћи ћемо измењивати и са нај
удаљенијим нссмонаутима или станов

ницима и иајдаљих светова. 
Нема сумње да ће се будући си

стеми веза у васиони заснивати на 

коришћењу усноnљених зранова све

тлости из рубинсних или нанвих других 

нвантних генератора. 

8 1 

Оно што је теоријсни предвидео 
Ајнштајн Ј9Ј7 . године практи•ши је 
nочело да интересује стручљане тек 
Ј954 . и Ј955 . године !<ада су наnрав

љени први нвантни генератори радио

таласа ("масери" ) . Први нвантни ге
нератори светлости ("лејзери") наnрав
љени су тен н рајем Ј 960. године. Од 
тада па до данас они су нагло усавр

шени и почиљу да се све више при

мељују за разне сврхе. Њихова примена 
у васионсној , астронолю<ој вези биће, 
сванано, најблиставија. 

Ciiieвшt /(орда 

UТICAJ NAKNADNOG UBШZGAVANJA FLUIDA U МLAZNIK 

RAKETNOG MOTORA ЗА CVRSТIM GORIVOM 

Posmatramo jcdan konvergentno clivergenrni aerodinarnicki mla~nik raketnog motora sa 
cvrstjm gorjvom (sl. Ј). Predпjj, konvergeп tпi deo је elipticnog poprecnog preseka, а 
zadnjj djvergentnj, је konicnog ob'ika sa poluuglom na vrhu koпusa Ot = 15°. Ovakav 
mlaznjk daje odredene aerodjnamjcke karakrerjsrike pri strujanju fluida. 

&.f 

Napravjmo sada jedan tanak otvor па zjdu rnlaznika ро celorn oЬirnu n'egovog 
naju~eg dela - grla (Sl. 2). Kroz ovaj otvor uvodjmo пaknadno, sekundarno strujanje 
flujda ј to upravno na ravan simerrjje mlaznjka, tj radijalno, u raYni grla rnlaznika, kao 
ј jspred ј iza te ravnj. ~irjna proreza (t) је prornenjjva ј funkcija precnika grla rnlf
znika. Njena velicjna krece se u granicarna ~(0,0055 + 0,024) х d, gde је d = precnik 
grla mlaznika. 
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Uticaj naknadnog sekundarnog stujanja fluida zavisj od koliane (mue) tog flu
ida kao ј od njegove statj~ke temperature i pritjska· lspjtjvan;a se oЬi~no VIie pod 
uslovom da ј primarnj ј sekundarni fluid jmaju istu stati~ku temperaturu а promenjiv 
prjtisak. 

. 8t. 2 

Navedena rekonstrukcjja grla mlaznjka (SI. 2) sa uvodenjem sekundarne struje 
fluida omogucava promenu aerodjnamickih uslova strujanja glavne mase fluida u samom 
grlu i time, menjajucj pritisak i uslove sagorevanja u komorj sagorevanja, kao i efek
tivnu poVJijnu strujnjca, utice na veli~inu potiska raketnog motora sa cvrstim pogonom. 
Pri ovome је Ьitan odnos masa sekundarnog i primarnog strujanja fluida tj. odnos 

tezinskih protoka Q"). U funkcijj ovog odnosa menja se procentualno i odnos protoka 
Ql 

prjmarnog i rezultujuceg strujanja. Ova zakonitost, prema ispitivanjjma sa vazduhom 
kao radn1m fluidom је prvoga reda tj. pravolinijska ј moze se predstaviti u oЬiiku: 

(1) 

gde koeficijenti "а" ј "Ь" zavise od pravca sekundarnog strujanja. Napominjemo da је 
leva strana jedna~ine ( 1) indenti ~na odnosu · stvarne povr§jne popre~nog preseka grla 
i njegove efektivne povrsine tj. mozemo staviti da је 

Q~-Q,. = ~. At~ 
Ql As 

(2) 

Jednacina (1) grablki је predstavljena na sl. 3. 

. Iz sL 3 vidi se da u slu~ju uvodenja sekundarnog strujanja u rav.ni grla mla-
znika (radijalno) Ш jspred te ravni, jednaёina(l) sadrzi relatjvno bliske vrednosti kon
stanti "а" ј ."Ь". U slu~ju uvodenja seki.шdarnog strujanja jza ravni grla nema pro.
mene. povrsme popreёnog preseka grla sve do vrednosti (priЬli~no) Q2/Q1 - 0,04S. 
DrugJm reёima efektivna povr§ina grla jednaka је stvarnoj. Razlog OYome је taj, sto 

1 

\. 
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R sekundarnj mlaz fluida uvodi u nadzvurno primarno strujanje, jer se, kao §to је 
po: nato, u kon·;ergentno-divergentnim mlaznicima jza naju~eg preseka (grla) mlaznika 
posti~e nadzvu~no strujanje. 

Na promenu rezultujuceg pro :oka fluida, o:inosno na prorr.enu efektivne povr
~ne grla mlazn.ka takode utjeu ј §jrjna proreza ј prit isak sekundarnog strujanja. Ispi-

- , U>'ftDlNJf lfADifAI.J</0 , 

---- UIIODI:M>;~. ---· 

- ·-"" CNJt 1/А/ /"ј 

lt 1 

;} 

.V /7 
] / 

/ 
1; 

о 

D 

l7 
/ 

• • 10 ,. 

Q, z 
Q, 

tivanja pokazuju da su ovi odnosi pravoliniski. Ovo је dijagramskj prikazano na sl. 4 
u slu~ju radijalnog sekundarnog strujanja. 

Pritjsak sekundarnog strujanja prakti~no nije potrebno da bude vi§i od pritjska u 
komori sagoreџanja (primarni prjrjsak). Na taj nacin mou se ovaj prjmarni prjtisak 

ir/ 
r..&-·4-

' 7 ~ •f--
1 v 

• 7 17. 1--t~a.s 
' jv 
'o.t • -4 -. и 'Q~ 

"А 
SL Ч Џf/CU ~ Nf/ГISNA • 

Nfi_.UCifflVNE'PtW1n 

koristitj kao pogon za sekundarno sturjanje fluida. Promena efektivne povr§ine grla је 
mnogp veea u slu~ju §jreg otvora. Na sl. 4 dato је polje utjcaja promene §irjne otvora u 
ranjje navedenim granicarna odnosa t/d. 
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Dosadasnja izlaganja nат omogucщu da nademo vezu izmedu protoka sekundar
nog pri:narnog strujanja i odgovarajucih pritisaka. Zav;snost 

(3) 

ј е takode pra-юl : n i , ska i data ; е di jagra mski na sl. 5 и na,;e enim granicama t/d. 

1 
1/ 

/() 

Ј f,;; -aO?O 

1 

1 v 
1 _.-; 
V-~ · W55 

/ i 
QJ G Q7 UD и '~ " 

S/ 5 UfiCAJ PRIТISJIA JFHUNlJARIIOC ~TRllJANJ.A 
NA OONOS 5 FNUifD I PPINAPNOC PR010NA 

lspitivanja l:: ije smo rezultate ovde naveli vrsena su sa jednokomponentniт 
fluidom (na pr. vazduhoт). Ako је u pitanj sп;е§а dva ili i vise gasova treba uzeti u 
obzir njihove razlicite fiz icke i heтiske osoblne kao i usloznjavanje рrоЬlеп;а terтiCke 
zastite grla тlaznika. 

Dalje analize i studi je treba da se razvijaju u dva pravca: 
1.- Da dadu optiп; alnu tacku ubri zgavanja sekundarnog fluida radi doЬijanja 

тaksimalne proп: ene efekt ivne povrsine poprecnog preseka grla mlaznika cime se opet 
moze шaksimalno uticati na velJcinu potiska raketnog rr.otora. 

2.- Da se · doЬije пajpogodniji profil тlaznika s obzirom na razmenu toplote u 
okolini grla а za rаше odnose glavnih karakteristika priтarnog i sek:undarnog fluida. 

Uwojene oznake 

л,, Efektivna povrsina popr . . preseka grla тlaznika 
А, stvarna " 
а,Ь konstante u jednacini (1) 
d precnik grla тlaznika (stvarni) 

Рс pritisak u koтori sagorevanja 
Р. pritisak sekundarnog strujanja 
Ql tezinski protok cisto priтarnog strujanja 
Q. " sekundarnog " 
Qr " " " priтarnog strujanja pri uticaju sekundarnog. 
t sirina Ьocnog otvora. 

/Prema: ARS-Joииnal, br. 12, 1962 god,/ 

Ing. Aleksandar Stojanovi~ 
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Децембар 

Јануар 

d 11 

1 о 
30 12 

29 о 

е с ец 

т 

55 
04 

23 

1 

1 

Месечеве меве 

Последља 
четврт 

d h т 

7 22 34 

6 16 58 

Плавете 

85 

1 
Млад Месец 

1 
Прва четврт 

d h т d h т 

16 з 07 23 20 55 

14 21 44 22 6 29 
1 

Меркур - Удаљава се од Сунца ка истоку. Може се посматрати око 18 децембра 
када је у најве!юј елонгацији. Тих дана , одмах по залазу Сунца, види се 
над југозападним хоризонтом као звездолики објект -0.3 привидне вели
чине. У дурбину се види као диск привидног пречника 6" .6 у фази "прве 
четврти". После овог датума Меркур се поново привидно приближава 

"" 
/ 

"'/ / 
~< ~/ 

~ 
.... ~/ 

1.1 
/ 

" / 
'"'" ::ot· ~0::::. ' 
")-'1'" 

/ " ...,.1// "'.г ,:Ј. 
1XU ...,.v/ \ 

~ "' / "" Сл. Ј. Привидни йоложај Меркура у односу на Сунце у децеАiбру и јануару. 
Исйрекидане линије су йриближни йоложаји зайадноz хоризонШа у ШренуШку залаза 
Сунца 18. XII и исШочноz хоризонШа у ШренуШку излаза Сунца 27. 1. ТачкасШа 
сШрелица йоказује йривидно йриближно йомерање небеске сфере за Jh. 

Сунцу, 4. јануара је у доњој конјункцији са Сунцем, да би се око 27. јануара 
(највећа западна елонгација) појавио пре излаза Сунца над југоисточнм 
хоризонтом. Ту је привидне величине 0,1 и пречника 6". 7. Фаза планете 
је "последља четврт". 
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Венера - Тоном ова два месеца види се нао ,.Вечерљача" у сазвежђима Стрелца, 
Јарца и Водолије . Види с све дуже nосле Сунчева эалаза јер залази све 
насније : 

1. XII у 17h 27m 
1. 1 18 35 
1. 11 20 04 

Кано се Венера у ова два месеца nриближава Земљи, nривидни nречнин 
јој расте од 11 " .1 до 14" .0. Сјај планете се меља од -3 . З до -3.4 при
видних величина. Удаљавајући се од горље нонјуннције са Сунцем Венера 
меља фазу тано да је нрајем јануара осветљена још 78% љеног привид
ног дисна. 

18. децембра оно 15h доћиће до онултације Венере од стране Месеца. 
Ова појава је видљива и из наших нрај ева. 

Марс - Налази с у nривидно; близини Сунца. Није видљив. 

lуйиШер - Почетном децембра, је у застају на граници сазвежђа Кита и Риба. 
После овог застоја диренrан је и тоном децембра остаје у сазвежђу Риба. 
Види се у првој nоловини ноћи: у децембру до поноћи а у јануару до оно 
22h. Планета се удаљује од З емље од 65З на 79З милиона нилометара те 
јој nривидни nречнин опада од 42".1 на З4". 7. Сјај Јуnитера у овом 
периоду опада од -2. З на -1 .8 привидних величина. 

СаШурн - Дирентан је у сазвежђу Јарца. Залази све раније (1 . Xll оЈ<о 21h а 
1. 1 око 2Qh ЗОm) тано да се тоном јануара губи у вечерњем сумрану над 
западним хоризонтом. Привидни пречнин дисна планете је у децембру 14", 
У исrо време велина, односно мала, оса привидне елипсе Сатурнова прстена 
је Зб", односно 9". Привидна величина Сатурна је 1.0. 

У ран - У саэвежђу је Лава. 

Појаве у Суичеву систему 

d h 
Дец. 6 02 Јупиrер у засrоју 

7 10 Уран 4° јужно од Месеца 
1 З - Геминиди 
16 14 Уран у застају 
18 13 Мернур 20° источно од Сунца 
18 15 Венера 0°.5 јужно од Месеца. О к у л т а ц и ј а! 
20 15 Сатурн 2° северно од Месеца 
22 15 Почетак зиме 
22- Урсиди 
24 09 Јупитер 4° северно од Месеца 
26 05 Меркур у застају 

;Јаи. 3 19. Уран 4° јужно од Месеца 
4 15 Мернур у дољој конункцији са Сунцем 
9 2З Венера оо .6 јужно од Сатурна 

15 12 Меркур у застају 
17 02 Сатурн 2° северно од Месеца 
17 18 Венера 3 °северно ОД Месеца 
20 20 Јуnитер 4° северно од Месеца 
27 01 Меркур 25° зададно од Сунца 
31 04 Уран 4° северно од Месеца 
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Помрачеља 

30. децембра биће из Северне и Јужне Америне, Азије и Аустралије вид
љиво потnуно помрачеље Месеца . 

14. јануара са Антарнтина и нрајљег југа Јужне Америне видеће се дели
мично помрачеље Сунца. 

Положаја Јупитерових сателита 

Таблица даје расnоред Јупитерових сателита у односу на дисн планете свани 
дан у 1 h SEV. Кад је број и:юстављен, одговарајући сателит се налази иза Јупитера. 

Датум 1 W ... disk ... Е 1 Датум 1 W ... disk ... Е 1 Датум lw ... dis~ ~ 
-

1 

Дец. 1 12 .. о 4З Дец. 22 421 .. о з Јан. 12 42 о о о 13 
2 .. о 4З12 2З 4 о о . 12З IЗ 4 .. о 2З 

3 4312 о • • 24 41З .. о 2 14 1 оо о 342 
4 342 о о о 1 25 432 оо о 1 15 32 о . 14 
s 4З о о о 2 26 341 оо о 16 З12 оо о 4 
б 41 о. о 32 27 34 о о о 12 17 3 .. о 124 
7 42 о о о 1З 28 21 о о о 4З 18 1 оо о 234 
8 412 .. о 3 29 21 о. о 43 19 2 оо .134 
9 4 о о . 1З2 30 оо о 1234 20 о о о 2З4 

10 413 .2 о 31 13 оо о 24 21 1 .. 4З2 
11 32 . о о 41 Јан. 1 32 о о о 14 22 423 о о о 1 
12 1 31. оо 24 2 1 31 о о о 24 2З 1 З421. о 
13 З1 оо о 42 з з .. 124 24 4З ... 12 
14 2 . .. IЗ4 4 2 о о о З4 25 41 ... 2 
15 21 оо о З4 5 241 о о о з 26 42 о о о IЗ 
16 о . о 1324 6 4 оо о 12З 27 41 о о о з 
17 IЗ. о о 24 7 41 . з о 2 28 41 оо о З2 
18 32 о. о 14 8 432 о. о 1 29 4З2 о • 1 
19 314 о •• 2 9 4312 о о о з о З21 о о о 4 
20 43 .1 о 2 10 43 о о о 12 31 3 ... 124 
21 42 .. о 1З 1 11 41 .2. з 1 

IV 

SE SE РЕ "' .. о 

SE РЕ 11 
1 

r 
11 
111 

IV 
Сл. 2. Појаве код ЈуйиШерових саШелиШа. Римским бројевима обележене су 

йрuвидне йуШање чеШири велика саШелиШа у околини ЈуйиШерова диска. Са йо два 
слова обележене су Шачке, или zруйе блиских Шачака; у којима се могу йосмаШраШи 
йоједине йојаве. Север је горе а исШок лево. 

1 
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Појаве код Јупвтерових сателита 

"' 
1 

"' 
1 

1 "' u 1 :.: "' 
1 

~ "' u = .. 
:е t:; ~ :0 u ~ >. t:; gj ~ 5 > 1 

u "' >. :е > u .. 
5 > 1 

u 
"' -о· "' "' 'О' "' 3 · о-"' Р,Щ u .. ~ щ u .. Р.Щ 

l=f ~V) t:: 
1 l=f ~V) t:: 

1 l=f ~ V) 1 t:: 

1 h m 1 1 1 h m 1 1 
1 

1 h m 1 1 
де ц ем б а р 22 118 541 1 SE 13 20 33 1 SP 

2 20 51 11 рр 23 19 32 111 SP 14 19 09 1 SE 
4 19 53 11 SE 27 20 06 ll SP 17 19 08 111 РО 
4 22 42 1 РО 27 22 48 1 РО 19 19 57 11 РО 
5 19 ·23 III РО 

28 19 59 I рр 
20 20 19 1 рр 

5 19 50 1 рр 

1 

28 22 11 1 SP 21 17 20 11 SP 
5 22 02 1 SP 29 20 49 1 

1 
S ё 

1 

21 117 36 I РО 
5 22 04 ш so 30 20 49 III рр 

21 21 04 I SE 
6 20 34 1 SE 

1' 

ја нуа р 22 17 01 1 SP 
11 19 59 11 so 3 119 оо 111 SE 

1 

28 17 34 11 рр 

11 20 05 II РЕ 3 !20 14 11 рр 28 19 34 1 РО 
11 22 32 II SE 5 11 о ~ II so 

1 

28 20 02 11 SP 
12 21 42 1 рр 5 117 21 II РЕ 29 19 оо 1 SP 
12 23 09 111 РО 5 19 12 1 РО 30 17 04 II SE 
13 19 01 1 РО 5 .19 47 II SE 30 17 28 I SE 
13 22 29 

Ј 1 ~~ 
6 i18 36 1 SP 

14 18 22 10 17 46 111 so 
18 20 01 II РО 10 20 34 111 РЕ 
18 22 32 II SO 

1 

\2 17 14 11 РО 
18 

122 441 11 РЕ 12 \9 46 11 so 
20 20 54 1 РО 12 20 оо 11 РЕ 
21 18 04 1 1 рр 

1 

12 21 09 1 РО 
21 120 16 1 

1 SP 13 18 21 1 рр 

' -- ··- · 

РР - почетак пролаза, SP - свршетак пролаза, РО - почетак окултације, 
SO - свршетак окултације, РЕ - почетак ПОЈ\tрачења (еклипсе) и SE - свршетак 
помрачења. 

Променљиве звезде 

Минимуми сјаја Алrола (~ Per): 

d h 
Децембар 3 15.3 

6 12.1 
9 9.0 

12 5.8 
15 2.6 

d h 
Децембар 17 23.4 

20 20.2 
23 17.1 
26 13.9 
29 10.7 

А. :Б. Кубичела 
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ОПСЕРВАТОРИЈА МАТРА У МАЂАРСКОЈ 

Купола Шмит-телескопа (горе) 11 ју:жни део централне зграде са двориштем (доле) 

- Уз чнанан на страни 65 -69 -

\· 
' 

ТАЧНО ВРЕМЕ 

() 

МАРСОВА АТМОСФЕРА 

() 

ПЛАЗМА 

() 

ГОДИНА МИРНОГ СУНЦА 

() 

ТОПЛОТНА РАВНОТЕЖА 

ГАСНЕ СМЕШЕ 

Суичеве пеге и гранулација 17 августа 1959 - Снимак Опсерватор: 
Mount Wilson - Уз чнанан на страви 9 -

1964-1 
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БОЈАНА АЈЈlШСИЋ, др. ИВАН АТАНАСИЈЕВ!Пi , др. РАДОВАН ДА НЈЈЋ , 

НЕНАД ЈАНЈ<ОВИЋ. ш1ж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ , СТЕВАН Ј<ОРДА 

u БРАНИСЛАВ ШЕВАРЛИЋ 
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НЕНАД ЈАНКОВЈЈЋ 

1-lасловuу ciiipauy израдио ПЕТАР I<УБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часошtс за астрономију и астронаутину. Издаје 
Астрономсно др уштво "Руђер Бошtюви 11" и Комисија за астро
наутину ВСЈ . Годишља nретn лата: за нечланове 500 динара, за 
чланове оба друштва 300 динара, за ученине свих шнола 240 
динара, за иностранство Ј 500 динара. Поједини број 1 ОО ди
нара. - Власнин и издавач Астрономсно друштво "Руђер Бо
шновиk", Београд Уредништво и администрација : Београд, Вол
пtна 7. Претnлате слати у t<орист рачуна број 1 О 1-22-608- Ј З. 

Штампа : Издавач на устаноDа "Научио дело", Београд, Ву1<а Караџиkа 5 
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ГОДИНА XII 
1964 БРОЈ l 

БЕОГРАД 

НЕКИ ПРОБЛЕМИ У ВЕЗИ ОДРЕЋИВАЊА ТАЧНОГ ВРЕМЕНА 

Време је једна од основних величина у свим физичним системима мера. 
Проблеми н~ји се јављају у вези љеговог одређиваља су, према томе, фундамен
талног значаЈа. С дРуге стране, сматрајуkи да су мало познати широј читалачној 
публици, чини ми се да ова тема може бити и интересантна. 

Рачу11ање вpeAtella iio Су11цу 

Било која периодична појава, ано се понавља у временсним размацима чија 
ко~стантност задовољава, може да послужи нао основа за рачунаље времена. 

НиЈе без .оправдаља што је та основа нађена у Земљиној ротацији, јер људсна 
делатност Је везана са светлост Сунца, за смену дана у ноlш. 

Све до нраја XIX вена Земља је сматрана идеалним "часовнином", тј, да 
се свана њена ,ротација деси у временском интервалу непромељеног трајаља. О не
правилностима Земљине ротације, о љиховим узроцима, биће говора насније. 
За сада прихватимо нао тачну претпоставну о Земљи нао идеалном "часовнину'~ . 

Када се Сунце нађе у меридијану места посматраља, тај тренутан се назива 
право подне или поноЋ, зависно од тога да ли је изнад или испод хоризонта. Тада 
је Oh, односно, 12h правог времена. Право време се дефинише нао часовни угао 
средишта правог Сунца. Часовни угао је угао ноји занлапају равни меријана по
сматрач.а и денлинацисног нруга Сунчева средишта. Рачуна се од јужне стране 
меридиЈана "Јосматрача, прено западне и северне на источну. 

На сл, I нругови Ру Р Т!, QyQ'O, Р N РР s Р' и Р N SS'P s претстављају пре
сене са небесном сфером, респентивно, следећих равни: енватора, енлиптине, ме
ридијана места посматраља и денливациског нруга правог Сунца. Угао Н је часов
ни угао. 

Када би Сунце било у простору непонретно, после једног Земљиног обрта 
вредност угла Н би се променила за 360°. Међутим, то није случај. Услед Зем
:ьиног годишљег нретаља оно Сунца, Сунце се привидно креће оно Земље. У тону 
Једног дана оно се у односу на звезде ("ненретнице") помери за, приближно, 1° 
у смеру у номе и Земља ротира. Да би часовни угао поново достигао исту вред
НО<:Т, Земља мора завршити један цео обрт и окренути се још за овај мали угао. 
ТаЈ временсни интервал ноји, приближно, четири минута дуже траје од једне ро
тације, назива се прави сунчани дан. 

Када би брзина привидног Сунчевог нретаља остала непромељена и нада 
би се оно нретало у равни енватра, свани прави сунчани дан би исто време трајао. 
. Међутим, ни један, ни други услов није испуљен. Привидна путаља Сунца 
)е еЈ_Јипса у чијој се једној жижи налази Земља. По Кепщ:ровим занонима, 
ра~и)ус вентори у је,[\наним временима описују једнане површИне. Када је Сунце 
на)ближе Земљи (у перигеју) брзина је највеЋа и обрнуто, нада је најдаље (апогеј). 
Осим тога, равни енватора и енлиптине се не понлапају. Угао између љих 
износи, приближно, 23°27'. 

Из ова два разлога право време · је непо десно за употребу. Да би трајаље 
Земљин~ ротације ипан остало основа за рачунаље времена уведена су ~ледена 
два ПОЈма: средље енваторсно сунце или средље сунце и средље енлиптично 

сунце. 

Средње енлиптично сунце је фиктивна тачна ноја се униформно нреће по 
енлиптици и са правим Сунцем пролази истовремено нроз тачне апогеја и пери
геја. Прено љега је унлољена неравномерноет привидног нретања правог Сунца 
у равни енлиптике. 
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Средље сунце је, такође , фиктивна тачка, али која се нреће равномерно по 
екватору и кроз тачке равнодневица пролази истовремено са · средљим енлиптич
ким сунцем. Преко средљег енлиптичког суfща успостављена је веза између сред
њег екваторског и правог Сунца, односно, створена је могуlшост да се са правог 
времена може прећи на средље и обрнуто. 

Разлика часовних углова средљег и правог сунца назива-се временско изјед
начење. Како је привидна путања Сунца елипса мале ексцентричности, блиска 
кругу, временско изједначеље не прелази износ од око 16m. 

Пошто се средље време рачуна од тренутна нада се средље сунце нађе у 
меридијану с јужне стране, граница између два датума пада сноро у подне. Због 
ове незгоде, одлучено је да се време рачуна од понови. Додајуliи, данле, средљем 
времену 12h добијамо грађанско време. 

Из дефиниција средњег и грађан
ског времена, види се да свака тачка на 

Земљи има своје време. Овакво рачуна
ље је незгодно због развијених саобраћај
них, поштанских и других веза па је усво
јено да се Земља подели на 24 часовне 
зоне. Свака зона има време меридијана 
који пролази кроз љену средину и про
стире се 7°1/2 источно и 7°1/2 западно 
од љега. За нулти меридијан усвојен је 
Гринички и љегова зона је нумерисана као 
нулта. Идуliи на исток зоне су означене 
са N°1, N °2, ... N°23.'Ми припадамо Сред
њеевропској или зони N~l. 

Постепено дошли смо до појма вре
мена којим се служимо. 

Када би Земљин пол задржавао 
непромељен положај у односу на тачке 
љене површине и када би сваки обрт исто 
време трајао, одређиваље тачног времена 
би било врло једноставно. Из посматраља 

р 

,.., 
EJL. Ј 

р' 

звезда добија се звездано време, а са овога је лако npeliи на било које, па и зонско. 
Међутим, Земљин пол непрекидно меља положај на самој љеној површини. 

Механизам ове појаве је веома сложен и, нажалост, до данашљих дана није у 
поmуности објашљен. Раван меридијана било ког места је одређена правцем вер
тикале у. том месту и положајем пола. Значи, због кретаља пола, меридијани ме
љају положај на Земљиној површини. Код одређиваља времена више тачности 
овај утицај није занемарљив . Из података ноје даје Међународна служба ширине 
он се може врло приближно израчунати и елиминисати . 

С друге стране, Земља није идеалан "часовник". Откривене су извесне не
правилности у самом њеном обртаљу. 

НейравилносШи Земљине роШације 

Прве сумље да је Земља идалан "часовник" изражавали су још Келлер, 
Њутн и други. Немачки филозоф Кант је сматрао да плимско трење мора успо
равати Земљину ротацију. Халеј је 1695 године, проучавајуliи Сунчева помрачеља 
још из старог века, дошао до закључка да постоји вековно убрзаље у кретаљу 
Месеца . Израђене су веома прецизне таблице Месечева кретаља под дејством 
гравитационих сила. Но и поред тога, рачунати положаји су почели одступати 
од стварних (посматраних) и утолико више уколино је време више одмицало. 
Слична појава откривена је и у кретаљу Сунца и планета . 

Спенсер Џонс је 1939 године показао да се ова неслагаља у нретаљу Ме
сеца и Сунца могу анулирати ако се за исти износ поправи време које показује 
часовник. 

Заједнички узрок свим овим убрзањима је пронађен у успорељу Земљине 
ротације. Оно се временом нагомилава и стање Земље "часовника" расте. Стаљем 
неког часовнина се назива разлина тачног времена и љеговог показиваља. 
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Данас се сматра да узрок вековног успореља није једино плимско трење, 
вeli да може бити последица· више геофизичких појава. Главни удео се припи
сује скупљању Земље, тј. смаљељу њеног пречника, промени нивоа мора, кретаљу 
џиновских водених и ваздушних маса итд. 

Осим ове неправилности Земљине ротације нонстатоване су још две: непра
вилне флуктуације и периодичне, сезонсЈ<е неправилности . Што се тиче узрока 
неправилих флуктуација, постоје разне претпоставке . Париски астроном Н . Стојко 
сматра да изнад сеизмичке зоне у Земљиној унутрашљости постоји танак слој у 
критичном стаљу. Промене услова у унутрашљости могле би довести до промене 
запремине овог слоја, а самим тим и до промене момената инерције. Извесни 
други аутори сматрају да узроци ових неправилности леже у геш.tагнетским појавама. 

Периодичне неправилности, због периодичног карактера, могу се екстрапо
ловати. Сматра се да њихов узрок лежи у сезонским променама распореда маса 
на Земљи. · 

Неправилности Земљине ротације имају веома разнолике и сложене узроке. 
Земљу треба схватити као механизам који се непрекидно меља . 

Из овиЈС неЈ<олино чиљеница може се стеhи утисак колико је сложен про
блем одређиваља тачног времена. 

До данашљих дана тај посао је поверен астрономима-професионалцима, 
јер су они једини у стаљу да, посматрајуhи звезде, открију и елиминишу разне 
утицаје. 

Значај одређшања "Шачног времена" 

Одређиваље "тачног времена" има за науку огроман значај. Све шrо се де
шава, дешава се у простору и времену. 

Брзи развитак појединих наука у све веhој мери заоштрава проблем тач
нијег времена. У питаљу су милионити, а можда милијардити деловИ секунде. 
Свакоме је данас јасно да се време у коме живимо, са становиштва механике, 
може окарактерисати као почетак ере великих брзина. А шта је брзина? Пређени 
пут у јединици времена. 

Јединица времена је дефинисана као део некоr временског размака. Средља 
секунда је 86400-ти део средњег сунчаног дана. Та једицица која је стандард, 
као, рецимо, стандард са дужину, мора остати непромељена . Узета је из природе 
где се све мења, а треба је одржати непромењеном. 

Развитак електронике задљих година све више нас yпyliyje на употребу 
краћих таласа. Данашње фреквенце иду до много милиона херца. Модерни радио
уређаји су веома селективни. Потребно је, дакле, са великом тачношћу одредити 
фреквенцу. Дали је то могуће без секунде чије је трајање врло тачно одређено? 
Разумљиво, није. 

Вештачки сателити се крећу огромним релативним брзинама у односу на 
Земљу. Положај и брзина сателита су функције времена. Ако тренутак када је 
сателит имао одређени положај није познат са довољном тачношћу рачунати по
ложаји ће бити далеко од стварних. 

Човек је поставио себи нао блиски циљ да се упозна са својом "небесном 
околином". Треба се спустити на тело ноје се посматрачу представља као тачкаст 
светло:ни извор. Треба дириговати брзину летилице. Какви треба да буду брзи
помери? У сваком случају, за обичног човека, љихова прецизност спада у домен 
фантазије, а брзина је, још једанп}''Т да подвучем, пређени пут у јединици времена. 

Само из ова три примера може се стећи утисак о значају проблема "тачног 
времена", а из напред реченог и о тешкоhама које се у вези са љим јављају. 

Ћyp08Uii ДраzуШин 
стручни сарадник Астрономске опсерваторије 
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NEKE OSOBINE MARSOVE ATMOSFERE 

Najdostupnjjj deo Ьilo koje planete naseg planetskog sjstema ~osmatranjjma ј 
mcrcпjjma ast гonoma је njena atmosfera. U jsrj mah to је ј najkompJjkovanjjj dco, 
JCr ЈС, narocjro u proslost j, stavljao naucпike pred ёjrav njz proЬlema ј zagonetaka, 
vec samjm rjm sto nema dve planete koje poseduju priЬJjzno jste atmosfcrc. 

Marsova atmosfera је znatno proredenjja nego ona na ZemJjj, аЈј trebalo Ъi da 
jma neka sljcna svojstva sa zemaljskom, vcc samjm rjm sto su nagjЬi osa Marsa ј 
Zemlje ј perjodj rotacjje vrlo ЬJj skj. 

Ocek.ivalo se da је opsta cjrkulacjja vazdusnjh masa u Marsovoj atmosferj onakva 
kao ј na nasoj planetj . Medutjm, to se pokazalo kao netacno. Postojj njz uzroka, od 
kojjh treba jstacj dva : 

1. Marsova atmosfera је tako razredena da sasvjm neznatno upjja Suncevo zra
cenje, te ono stjfe do povrsjne planete vrlo rnalo izrnenjeno. 

2. Postoji razlika za pomenute dve planete u propustljivosti njihovih atmosfera 
za dugotaJasna zraёenja. 

. . Jedan i~teresantan prirner. Sredjnorn leta na nasoj Zemlji, rnaksjmurn insolacije 
pruna)u sredП)e geografske sirjne, dok na Marsu polarnj regjonj. Ovo је ilustracija 
prvog uzroka. 

Drugi primer. U Zemljjnoj atmosferj jma uvek jzoЬilno vodene pare. Zato је 
vaz~uh 1:-s provodnjk za duge talase Suncevog zracenja, osirn uskog intervala talasnih 
dufшa od 8.5 do 11 fL· Mada zemaljska Zr;iёenja imaju svoj maksirnum u toj oЬlasti, 
Jazmena energije izmedu tla i vazdusnih rnasa, kao izmedu samih rnasa se odvija vrlo 
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lako. S druge strane, Marsova atmosfera, tj. vazduh је krajnje suv, tako da oЬicno 
moze da propusta celu skalu dugotalasnih zracenja. Ova cjnjenjca је neoЬicno vazna, 
za shvatanje atmosfersk.ih pojava ј procesa, kojj se odjgravaju na Marsu, jer Marsova 
atmosfera njje uvek potpuno jsusena. 

Marsov vazduh ј strujanja u njemu mogla Ьi Ьitj potpuno jnertna, da је nje
gova atmosfera neprekidno suva. Ali, u tu atmosferu u odredena godjsnja doba prodjre 
vodena para, koja se stvara jsparavanjem polarnih kalota, koje su nastale talofenjem 
tankog sloja snega ј leda. 

Kada prjstjgne vodena para u jnertne vazdusne slojeve, oni se aktjvjraju. Da је 
uloga vodene pare u Marsovoj atmosferj od prvorazrednog znacaja ј da ona kao takva 
postojj, da se zakJjucjtj pored ostaJog ј jz dugogodjsnjih jzucavanja ove planete, od 
strane cuvenog japanskog astronoma Dr. ~otara Mjjamota, djrektora astronomske 
opservatorjje u Kjotu. 

.?i 

Sl. 2. 

Aktivnost Marsove atmosfere nastavlja se posle prolecnog otapanja polarne kalote 
do sredine 1eta. Od tada, vlaga iz atrnosfere pocinje da stvara depozite па hladnoj 
hernisferi na kojoj pocinje zjma i tada vazduh postaje manje vlafan, oЬlacnost se sma
njuje i atrnosfera postaje neaktivna. 

Na nasoj planeti raspored strujanja toplotnih masa dobro је poznat ј graficki 
predocen pokazuje vece kolicjne toplotne energije u tropskjm predelima, dok је kolicina 
toplote u polarnim predelima deficitarna. Na osnovu toga, jasno је da toplota sa 
ekvatora struji ka polarnim regionima. Ovakva situacija se pojavljuju i na Marsu, ako 
razna strujanja posmatramo u godisnjem interv'alu. Medutim, na Marsu, jnsolacija је 
пајјаса u polarnom regjonu one hemisfere na kojoj је leto. 
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Na Marsu, toplota protice preko ekvatora, sa letnje hemisfere na zimsku ј sa 
pola ka ek\•atoru, na hemisferj na kojoj је leto. 

Jos је Vjljem Henrj Pikeri ng, koji је pocetkom O\rog veka prjJjcno dugo pro
ucavao Mars sa os trva Jama)ke, u stanoYю da se polaгne kalote, tj . drugim recima -
vlaga, sele sa pola na роЈ , zahvaljujuci р precnoj ekvatorskoj struji . 

• Promena pr~vca t ka toplotc d pola ka ekvatoru, u podгucju letnje hemjsfere, 
moze ~а ~е y oyeze sa promeпom gla,rnog strujanja vazdul1a, ili Yetra, u srednjjm 
Marsov1m sшnama. Dok па nasoj pl aneti gla\rnj vetar jma zapadni smer dotle na 
Mars~ . on. jm.a jst<?cnj pravac. Ovo је Dr. Mijamoto konstatovao jos 1956. godjne. 
Kasшpm 1Zucayan)em О\'0 stanovjste ј е jos bolje utYrdeпo. 

_Dr . Mij~moto је svoj pos matгack i materi jal uporedio sa teorijom koju је nedavno 
postaYю '!· м.in~, u_ svom spisu : " Atm sfe re Marsa ј Venere", koji је puЬlikovan 
1961. godшe . Мшс ЈС SYO)e teori ske dedukcije doЬio i jzveo k01·istecj izucavan'a at
mosfera .. l?omenutjl1 dveju planeta, koje su preduzjmaпe па Palomarskoj i Flagstaf op
servatoпp u SAD. 
. . ~osma~r~cki materijal Dr . Mi iamota i sl1eme Dr . Minca vrlo Iepo funkcjonjsu 
1 t1me ЈС nас1щеп vazaп korak u i zucava пju Marsa. 

Dr . ~ijamoto istice teskoce u proucavaпju ovih finih kretanja vazdusnih struja 
na ~arsu , Jer .kao sto оп kaze, tesko је i pomisliti da se kad tad opazi · neko vece 
vrtlozno kretaщe . o~laka i .~ tvaгanje ci.klona, posto је пestasica vodene pare vrlo velika 
а on~l1ko kol1ko Ј~ 1ma nt)e u mogu cпos t1 da stvara zпatпije turbulencije. Osim toga, 
оЫас1. u Marsovo! atmosferi cesto su sasYim stacionarni, а пjjhova pomeranja su vrlo 
retka 1 predstavlJa)u znacajan doga ај za astronome posmatrace ove zanimljive planete . 

_Na nasoj Zemlji sl1ema vazdusnih st rlljaпja је : Sllperpozicija tzv. talasnog rezima 
(ро ~1)amotu), dakle_ talasnog . zakoпa i strujan ja koje prouzrokuje topografski sklop 
zemlpsta. Na severno) Zeml)tnOJ hem1sfeп, r~spored kopna i okeana је vrlo uticajan . 
N~ Marsu, . topografske odl1ke Marsove povrsшe su faktor broj Ј, i preovladuju nad 
sv1ma ostaltm. 

Na severnoj Marsovoj hemisferi, migracjja vlage sa severne polarne kalote koja 
se ot~pa! krece se ~ t;j jasno odredena pravca. То kretanje se vrsi preko Propontisa, 
Utopl)e 1 Mare Aczdalmma. 

. Teskocu u boljem proucavanju ovih pojava pl"edstavlja cinjenica, da su zimske 
he~rщ~ere nepodesne za posmatrace na ZemJjj i da ono sto se vidi, predstavlja tzv. 
suzeш aspekt z1mske hemjsfe re. 
. Ak~ pov_edemo racuna о Marso:vo!_ t.opografiji,_ .iz _rasporeda pustjnjskih predela 
~ tzv. moc:-rarшh podruc)a da se zakl)ucltl da postOJ1 b1tna razlika izmedu severne i 
JUZne hem1sfere. -

. . Na sev~rnoj hemjsferi tamnija podrucja, koja nazivamo "mocvarna", protezu se 
mer1~~o11:alno 1 tu _se _nalaze ta trj pravca koja su malocas spomenuta : Propontis, 
UtoPIJa 1 Mare Aculal1иm. 

N~ j_uzn?j hem~s~erj, s druge stгane, javljaju se medusobno povezana podrucja 
V1S1JC ko)a Ima)u pustщ)ske karakterjsrjke . 

· . . Raspored pu~tinjskih podrucja i mocvara ро krugovima latitude, potpomazu 
mer1dюn~lna kretaщ~ od pola . ~а ekvatoru i. obrnuto i na taj nacin potpomazu prenos 
toi_>lotne .1 druge zracne energiJe u pomenut1m pravcjma. Vidi sl. 1. i 2. na kojjma su 
pr1kazaш _raspored pustinjskih i mocvarnjh predela, na оЬе Marsove hemjsfere. 

. . _NaJzad, da napomenemo i to, da se оЫасi na Marsu uvek okupljaju jznad pu
stш)skih pre?ela, dok tamnjji (mocvarni) predeli su uvek bezoЬ!acnj. Na Zemlji је 
obrnut slucaJ. · 

Nesumnjivo је t?, ~а ~е Ma~s. izjskjvati jos dugotrajna jzucavanja, ali је tacno 
to, da se sa napred IZ!ozeшm pпl1cno odmaklo na polju tzv. Marsove aerologjje 
meteorologjje. 

Dragoslav Eksinger. 
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ПЛАЗМА - ЧЕТВРТО СТАЉЕ МАТЕРИЈЕ 

Плазма је данас извор највиших температура ноје се могу нонтинуално 
контролисати. Више температуре се могу створити, али је њихово трајање нратно
обично ненолино минросенунди или милисенунди - и због тога им је и примена 
ограничена. Температура нонтролисаних нуилеарних реанција се мора ограничити 
због нонструнционих материјала у реантору. Најтоnлији хемијсни nламен се може 
добити само помоћу висоноенергетсиих горива, нао што је алуминијум у праху 
ноји сагорева у чистом нисеонину или сагоревањем угљенсубнитрида, дон се пла
мен уобичајених горива налази на далено нижем енергетсном нивоу. 

Насупрот томе, плазма у једиом елеНТричном луну може да се одржава не
ограничена на температурама ноје се нрећу од нивоа хемијсног пламена до темпе
ратура виших и од оних у пражњењу при висоном напону. 

П мз .ма - јонизовани гас или йара 

Грчна реч плазма значи "топљен" или "формиран". Први немачни научни
ци ноји су испитивали пражњења у луну употребили су реч плазма да опишу део 
проводљиве нолоне између области аноде и натоде у луну. Класична дефиниција 
је ограничила значење ове речи на знатније јонизоване гасове или пару ноји про
воде елентрицитет дон су сами у исто време елентрично неутрални, гасовити, 

врели и виснозни. Модерна дефиниција је шира и обухвата и јонизоване гасове 
ноји настају у ударним таласима или на не1ш други начин без присуства елентри
чне струје. Јонизовани гасови и други елентронсни феномени ноји нису врели 
танође nриnадају плазми према модерној дефиницији. 

Данас се nојам nлазме односи на мање или више јонизовани гас. Сви га
сави су мање или више јонизовани на висоним температурама, али темnература 
на нојој гас почиње да губи елентроне не мора увен да буде висона. Чан и нени 
метали, нарочито цезијум и налијум имају довољно нисне јонизационе потенцијале 
да на 3000-ЗSОО•к буду веома јонизовани. Често се нао основна нарантериастина 
nлазме узима њена елентрична nроводљивост. Јонизовани гас може и~ати провод
љивост једиаку или чак и већу него чврсти банар . 

Плазма је nрисутна у сваном елентричном nражњењу. Све врсте елентрич
них лунова су облици nлазме. Плазма у луку се одржава термичном јонизацијом 
гаса ноји делује нао елеменат отпорног грејача. Енергија за грејач долази из тона 
елентричне струје између елентрода. Магнетна nоља ноја се стварају самоиндун
цијом услед јаних струја у Л}КУ номпримују nлазму. Ова поља проузронују и ради
јално и ансијално nораст - градијент nритисна у луку. Аксијални градијент nро
узрокује струјање nлазме која nреноси материју и топлоту између електрода. Дон 
већина електронских уређаја са nлазмом раде на ниским темnературама, nлазме у 
луну су вреле и од већег су интереса са хемијске тачке гледишта због високих 
темnература које се тако могу nостићи. На око sооо·к термичка јонизација про
изводи довољно јонсиих nарова (пар сачињава nозитивни јон плус слободни елен
трон) да би гас nостао добар проводник електрицитета. На вишим темnературама 
до и преко tо.ооо•к стеnен јонизације nорасте толико да nлазма добива nроводљи
вост реда металних материјала. Насуnрот металима, nлазма је комnресибилни флу
ид, па се тако nокорава не само елеНТромагнетним nринципима него и законима 

механике флунда. Проучавање узајамног дејства различитих електромагнетних и 
механичких сила је основа нове и комплетне науке - магнетохидродинамике. 

На температурама између 10 000 ооо• и 100 000 ооо•к, гасови се састоје од 
смеше голих језгара и слободних елеНТрона. У noтtiyнo јонизованој водониковој 
nлазми, на nример, а:rоми су nomyнo без елеНТрона. Сматра се да је у унутрашњости 
Сунца и у сунчаној корони већнна хелијумових атома без оба nериферна електро. 
на. Овакво стање материје вероватно постоји у унутрашњости најтоплијих звезда, 
На овим температурама се увелико одвијају термонуилеарне реакције. 



8 ВАСИОНА XII. 1964. 1 

ЧeiUгpiuo ciilaњe мaiiiepuje 

Плазма се због својих особина често назива "четврто стаље материје". Иако 
је стаље плазме сасвим уобичајено у васиони, оно се не налазу често на земљи. Астро
физичари су били прва група научника која је поназала нено веће интересоваље 
за плазму, јер је већина звезда, укључујући и наше Сунце , у стаљу плазме. У 
последље време и хемичари, и физичари и инжељери ноји раде на испитаваљу и 
добиваљу ултрависоних температура улажу напоре за еЈ<ономично добиваље плазме 
и за развијаље љене практичне примене. Непозната пре но што је пронађен елек
тричiШ лун, плазма је сада доживела већ и практичну примену у комерцијалне 
сврхе. Први комерцијални инструмент са млазоht плазме био је пламеiШк R. m. 
Gage-a (Linde Со.) конструисан 1950. год. Проучвавајући особине ретких гасова 
у луку Gage је посматрао и пламен који настаје I<ада лун пада на бакарну аноду 
хлађену водом. Начиљен је отвор у аноди кроз који је пролазио лучiШ пламен при 
чему је струја гаса под притисном произвела плазму у облику млаза. Коначно су 
смаљене димензије отвора да би се добио млазник I<оји је сабијао лук и плазму. 
Тако је добивен Linde-ov лучни плаhtеник са плазмом (U. S. Patent 2806124 и 
2858411). 

Пламен оваквог лучног пламеника са плазмом који се може регулисати има 
најмаље три предности над конвенционалним пламеном смеше нисеоiШк-гориво : 

- гас се може бирати према жељеним особинама; он може бити инертан 
или реактиван, а љегов састав се може варирати и контролисати, 

- темltературе пламена лука са плазмом су неколико пута веће од хемијс
ког пламена, 

- брзина преноса топлоте са пламена на предмет, која је често за један 
процес ваЖIШја него сама температура, може се повећати знатно у односу на пре
нос топлоте хемијског пламена, и то само погодним избором гаса; тако је топлотiШ 
интензитет лучног пламеника са водоiШковом плазмом 100 пута већи од ацети
ленско-кисеоничиог. 

· Пошто је генератор плазме усавршен и омогућено љегово коришћеље за 
лабораторијске сврхе, порасло је интересоваље за испитиваље хемијских реакција 
на веома високим температурама. Тако је настала хемија йлазме. Она се знатно 
разликује од обичне хемије. На температурама изнад 5000°К догађају се неуоби
чајене појаве. 

Јони и електрони су уобичајене врсте честица а чак и неутралне честице 
имају велику кинетичку енергију. А томи су веома ексцитирани и реагују дајући 
једиљеља која иначе не би настала у конвенционалним хемијским реакцијама. 

Уређаји који кopuciUe йлазму 

Најчешћи су такозвани плазма-млазеви (често називани "стегнути лук") 
код којих је лучна колона компримована на неки спољљи начин. 

Постоји и fШЗ уређаја код којих се плазма усмерава и стабилизује помоћу 
вртлога воде или гаса. 

Једна од најчешћих је примена ових уређаја за сечеље метала и за те сврхе 
има највише комерцијалних апарата. Могуће је сечеље алуминијумских плоча 
дебљине око 12 ст, а челика, бакра, магнезијума и других метала до 10 ст. Се
чеље се врши такозваним пренетим луком, код кога се лук не завршава у млаз

IШку апарата, већ се продужује до предмета који се сече и који је повезан са 
извором струје. 

Подешени су и уређаји са плазмом за испитиваља у аеронаутичким над
звучним тунелима. 

Многи плазма- лукови служе као извори за рефлекторе или као извори 
топлоте у индустрији керамичких и ватросталiШх материјала. Посебну примену 
нашла је плазма у технологији нови~ материјала за ракете . Наношеље превлака 
ватрост&ЛfШх материјала погодiШје је него у обичном пламену, јер је могућ рад у 
инертиој атмосфери. Једна од првих примена је било превлачеље графита вол
фрамом. 
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Уређаји са плазмом користе се и у металурrији. Материјали који имају 
високу температуру испараваља (тешки метали, метални оксиди) могу да испаре 
у струји плазме, одакле могу правилно да искристалишу монокристали чистих 

и металних једиљеља. На тај начни било би моrуће пречншћавање руда и про
изводља леrура. 

На крају, плазhtа се користи и у погонским системима за васионске лети

лице за интерпланетарне летове. Срце мотора са јонским поrоном је генератор 
плазме који производи струју јона која се даље нористи за погон. 

(Prema Ј/ЕС Jan. 1963) Бојана Алексић 
физикохемичар 

МЕЋУНАРОДНА ГОДИНА МИРНОГ СУНЦА (МГМС) 

У вези са овом великом htеђународном научном организацијом подсетићемо 
читаоце "Васионе" на сличну организацију која јој је претходила, на Међународну 
rеофизичку годину, 1957-1958. године. У току МГГ обављена су најразличитија 
мереља и изучаваља појава у вези са физиком Земље и Сунца. Било је то у време 
изванредно велике активности Сунца, највеће од почетка научних посматраља 
појава на Сунцу. 

О радовима који су извршени у току Међународне геофизичке године напи
сана је код нас,1963. године, изванредно лепа кљига на словеначком језику: 
Земља ин Весоље об меднароднем геофизикалнем лeiiiy, коју су саставили М. Борко, 
В. Килар и З . Петковшек . Кљигу може,'\\о топло препоручити свима љубитељима 
астрономије, који желе да се дубље упознају са овом материјом. Материја је 
изложена на лак и занимљив начин, а писана је тако да је могу лако читати и 
они ко;и не знају словеначки. 

Међународна година мирног Сунца почела је са 1964. годином и трајаће до 
краја 1965. године. Намерно је изабрано време у близини минимума активности 
Сунчевих пега који се очекује у току ове две године. Иако ће према мишљељу 
аутора ових редака, минимум активности насту111ИТИ касније, ипак је 1964--1965 
година заиста година мирног Сунца. Јер после два циклуса са изванредно високим 
максимумима броја пега у 1947. и 1957. години требало би по нашим предвиђаљима 
да наступе два циклуса са изузетно малим максимумима. Због тога у току сада
шљег минимума имамо изразито мирно Сунце, мале активности . 

У току Међународне године мирног Сунца планирано је да се испита пона
шање Земљине атмосфере, нарочито високих слојева, и јоносфере, затим појаве 
у вези са Земљиним магнетизмом, космичким зрачењем и честицама у ближој и 
даљој околини Земље (и до 100 000 km). Према томе, Међународна годШiа мирног 
Сунца треба да пружи материјал који ће заједно са огромним материјалом из 
МГГ дати јасну представу о вези између појава на Земљи и Сунцу. 

Још у току МГГ утврђено је да ми стварно живимо у периферiШм дело
вима Сунчеве атмосфере. Било је то знатно проширивање граница Сунчеве атмо
сфере. Јер из ранијих фотометриских мереља сјаја короне и зодијачног прстена 
могло се Претпоставити да Сунчева корона допире до зодијачког прстена, а то 
значи до око 15 милиона нилометара од Сунчева средишта. Према томе најновије 
помераље грзнице Сунчеве атмосфере премаша десет пута раније усвојену граiШцу. 

Данас уједро знамо да са Сунца потичу две врсте честица које Земља 
сусреће на свом путу око Сунца. Прва врста стварно представља све ређе и ређе 
гасове истог састава као и корона, са брзинама које су у првој а~роксимацији 
одређене хемиским саставом и температуром. Данле, слична ситуациЈа као и код 
честица у корони. Због тога су ове честице добиле назив термични гас. Друга 
врста честица стиже до нас у праменовима материје_ која има усмерено кретаље 
путем нетермичког мехаiШзма и брзине које су по неколико пута веће од брзине 
првобитiШх честица. У праменове малих брзина спадају ОfШ који се крс:ћу б~зи
ном од једне до две хиљаде километара у секунди. Ове честице изазиваЈу ПОЈаву 
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поларне светлости па их нени стручњаци зову поларним зрацима или поларним 

че~тицама. Међутим, деси се да поједини праменови имају брзине од неколико 
десетина хиљада километара у секунди и тада се ове честице зову космички зраци . 

Део космичких зрака потиче са Сунца, а део нам долази и из међузвезданог 
простора. 

Густина термичног гаса на нашем одстојању од Сунца износи до 1 О честица 
у нубном сантиметру. У усмереним праменовима број елентрона, протона , хелиу
мових језгара и мањи број других честица материје износи око 1000 у нубном 
сантиметру. С обзиром да ј е густина у међузвезданом простору хиљаду пута мања 
појединци називају ово струјање материје са Сунца "сунчев ветар". Земљино 
магнетно поље изазива снретање честица из прамена , те се на тај начин ОЈ<О 
Земље стално формирају Ван Аленови појасеви честица о којима астрономи путем 
посебних вештачних сателита санупљају све нове и нове rrодатне. 

Још је неизвесно у каквим се размерама мења густина честица оно Земље 
са променом интезитета активности Сунца . Исто тако не знамо да ли се мења 
облик Ван Алеиових појасева. Изучавање интензитета зрачења у Ван Аленовим 
појасевима има и прантичан значај због заштите астронаута при пролазу кроз 
делове појаса. Данас се узима да би незаштићен пилот погинуо већ после неко
лино минута зрачења при пролазу кроз унутрашњи део Ван Аленовог појаса. 
Надајмо се да 1\емо о многим стварима имати јаснију представу после МГМС. 

Код нас ће се у тону МГМС обављати геомагнетна мерења на Опсервато
рији у Гроцној , затим нека метеоролошна мерења и јоносферсна мерења на Опсер
ваторији у Београду. Астрономсна опсерваторија нема модерних иструмената за 
посматрање Сунцм те она не учествује у радовима Међународне године мирног 
Сунца. Испред свих читалаца "Васионе" упутимо жеље трудбеницима науке целог 
света за успех у племенитом раду на добро човечанства . 

П. М. Ђ. 

JEDNA NOVA NARODNA 1 SKOLSКA OPSERVATORIJA 
U NEMACJ{OJ 

1 septembra 1962. u nemackom gradicu Hartha (Nemacka Demokratska Repu
Ьiika) svecano је otvorena nova Narodna i skolska opservatorija. Zvaniean naziv ove 
mlade ustanove је: Bruno-H.-Biirgel-Sternwarte, Hartha, Krs. Dobeln, DDR. Koordi
nate Opservatorije su : <p = 5l 0 06'11*; Л=12°57'З7;4; Н = З24 m. Izgradnja је trajala 
punih 6 godina. Ova ustanova sa savremenim uredajima ima popularizatorske, i na
ucno-strucne zadatke. 

Opservatija se sastoji iz jedne kule sa kupolom precnika 4 т i jedne, 20 т 
dugacke i 7 т siroke, zgrade koje su medusobno povezane jednom gradevinom duzine 
6 m (slika 1.). Prostorija koja moze da primi 45 lica sluzi i kao sa\a za predavanja 
i kao ucionica. Moderno opremljena fotolaboratorija i prostorija sa mernim priЬorima 
omogucuje izvodenje odgovarajucih radova. U glavnoj zgradi nalaze se jos kancelarija, 
toalet i ostava za ogrev. Gradevina koja spaja kupolu sa glavnom zgradom, sluzi kao 
garderoba а iznad nje је terasa sa cvecem. 

Glavni instrument Opsevatorije је refraktor preenika 162 тт i zizne daljine 
2500 тт sa paralaktickom montazom i uredajem za pracenje. Opservatorija poseduje 
jos i ove instrumente: Zeiss-Refraktor od 110 mm (zizna daljina 16ЗО тт) sa casov
nim mehanizmom, Newton-ov teleskop sa ogledalom od 1З5 mm, trazilac kometa od 
80 тт i jedan 2" - refraktor - naravno sa svim potrebnim priЬorima. Jedna Zeiss
Tessar-kamera od 14 ст (1:5) i dve Tessar- kamere od 7 ст (1 :З!5~ (slika 2) sl~ze za 
fotografisanje. Za odrzavanje vremena postoje dva hronome ~ra 1 )edan casovnik pod 
staklenim zvonom i oni se kontrolisu pomoeu kratkotalasnog radioprijemnika. 

PoloZзj opservatorije је veoma povoljan. Nalazi se na najvisoj tacki u okolini 
Lajpciga. Nema nikakvih smetnji za posmatranje ma kog dela neba, osim toga veoma su 
povoljni , uslovi za nocna posmatranja. Opservatorija је nedaleko od samog grada, 15 
minuta peske, а dobro је povezana i sa susednim mestima; 
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Opservatorija se 
postepcno razvija1a. Риt 
od ma1e i neиg1edne иsta
novc do daпasnje Ьiо је ve· 
oma tezak, риn teskoca. 

195 1. godine ni
ko пiјс VC ГO\IaO da се Н. 
Busch, sadasnji rиkovo
di 1ac Opscrvatorije, иs
peri da stvori jednи 
ozbi 1jnu ast ronomskи in
tituciju. Росе1 о ј е sa 
time sto sи 25 daka iz 
mes ne sko1e sistematski 
s 1иsa1i pt·edavanja iz a
stronomije. Pos1e sesto
mesecпog rada, и okto
brи .1951., vec su росе1а 
posmatranja sa 2" -

Si. Ј . Ј zgled Opserv a1o1·ije и g1·adu Hm·lћa refraktorom koji se mo-
gao staviti и aktentasnu. 
u ј еdлој sиmi sagradili 

su masivan sub na koji sи postav1ja1i instrиment . Као nagradи za njihov dobar rad, 
opstina је stavila grupi na raspo1aganje novcana S!"edstva za nabavkи optickog de1a 
jednog reflektora. Sam instrиment iuadi1i sи иcenici jedne mesпe fabr ike. Osim toga 
gradska opstina da1a im је jednu zgradu i tamo је Ј З . septempra Ј 954. godine otvo
rena skolska opservatorija. Nedostaci zgrade n3l·ocito su uoceni onda kada se poveeao 
broj posetilaca. Pokazala se neophodna potieba za i zgradnjи ;edne masivne zgrade. 
Plan о tome iznet је pred javnost i 
dobljena је potrebna pomoc. Osta1o 
је tada nereseno pitanje pavi1joпa sa 
kupolom. 

Izgradnja kиро1е росе1а је ok
tobra 1956. i zidovi su Ьi1i gotovi 
pocetkom 1957. Sve је to izvrseno 
dobrovoljnim radom. Ј . janиara 1958. 
Opservatorija је zvanicno росе1а rad. 

Prvoj zdradi s1edi1a је drиga . 
Da Ьi Opservatorija mog1a Ьiti aktiv
na, trebalo је stvoriti prostorije za 
rad, ucionicu i drиge nephodne pro
storije. Gradnja drugog dela росе1а 
је septembra 1959., а zavrsena do 1. 
septembra 1962. Za ove radove utro
seno је oko 20.000 dobrovo1jnih ra
dnih casova i 70.000 nemackih mara
ka (oko 7,5 miliona dinara) koja је 
dala gradska opstina. 

Opservatorija ima tri glavna 
zadatka: 

1) Nastojati da 1judi, а naro
cito omladina, zavo1i astronomsku 
nauku. 

2) Pruzanje aktivne pomoci 
nastavi astronomije u srednjim sko
ama, kao i osposoЬijavanje i da1je 
obrazovanje nastavnika za astronomiju. 

З) Saradnja i rad na naucno
strucnim zadacima. 

Sl. 2. Glavni imtrument Opservatvrije 
и gradu Hartha 
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Vidimo da Opservatorija treba da radi paralelno na popularizacij j, pedagoskjm 
zadacjma, i na strucnom polju . U vezj s rjm pojavljuju se ne samo materjjalne teskoce 
nego ј personalne. Srecom, clanovj astronomske grupe aktjvno pomazu u radu, sto 
donosj visestruku korjst. 

Opservatorjja је otvorena za posetjoce svake vedre nocj, Demonstratori ј preda
vaci menjaju se svako vece. Za strucnu grupu i za dve radne grupe pripremljeni su 
specijalni zadacj, Sistematskim radom na astronomskoj teoriji i praksi, omladina se 
priprema za izvodenje jednostavnijih strucnih zadataka. Izrada instrumenata, posma
rracki rad i aktivnosri u fotolaboratoriji su medu njihovim zadacima. Za ueenike 10. 
razreda redovno se odrzaraju predavanja iz asrronomjje, а buduCi nastavnici slusaju 
specijalan kurs. Strucni rad ebuhvata reme iz astrofizike. Ostvarena је saradnja sa 
profesionalnim opservatorijama, а narociro sa opservatorijom Nemacke akademije nauka 
u SonneЬerg-u: radi se na fotografskoj kontroli neba i na ispirivanju kratkoperiodicnih 
promenljivih zvezda. Teckocu predstavlja doЬijanje kvaliretnih snimaka iz izabranih 
delova neba. Posmatracki podaci objavljuju se u posebnim cirkularima ("Вeobachtungs
Zirkular"). Vec sada vrse razmenu puЬiikacija sa 40 domacih i stranih opservatorija. 
Program rada obuhtvata ne samo promenjive zvezde, nego i okultacije zvezda Mesecem. 

U 1964. росесе treci deo izgradnje Opservatorije. Na masivnom krovu izgradice 
se kupola za reflektor Cassegrain-tipa od 350 111111 kojim се se vizuelno posmatr<tti 
slabe promenljive zvezde. Instrument Ьiсе prosiren sa dve fotokamere od 1:4,5 (zizne 
daljine 250 тт) za izvrsenje fotografskih zadataka. 

Poslednjih 10 godina gradic Hartha doblo је jednu lepu opservatoriju koja vec 
i sada pokazuje Јер uspeh u radu. Za ovaj uspeh narocito је zasluzan Н. Busch, ruko
vodilac ove ustanove, koji је u svom radu doblo znatnu pomoc, ne samo od narodnih 
vlasti nego i od poznate opservatorije u Sonneberg-u, cijj su mu direktor prof. Dr. 
С. Hoffmeister i njegovi saradnici Ьili od neocenjive pomoci. Ovaj primer jasno po
kazuje sta se sve moze postici marljivim i sistematskim radom. Мnogo puta glavnu 
prepreku ne cine proЬiemi materijalne prirode nego nedostatak agilnih Jjudi. Grad 
Hartha imao је tu srecu da se u njegovoj sredini pojavio veoma aktivan Н. Busch. 

("Die Sterne", Jg. 39, 7-8, 1963) Т. D. 

XII Колоквиум о иифрацрвеној 
спектроскопији небеских тела. -
На овоме колоквиуму учествовала је 
140 научиика из 13 земаља, а колок
виум је ОдРЖаН ОД 24 ДО 26 јуна у 
Лијежу (Белrија). Саслушано је око 
50 реферата. 

Занимљив је био реферат К . де 
Јагера (Холандија) о "Сунчевом спе
ктру", у коме је опширно окарактери
сано савремено стање нашег знања о 

процесима у фотосфери, хромосфери 
и корони Сунца, као и значај истра
живања у инфрацрвеној области, по
себно у серијама Пашена и Брекета 
водоника и линији Л 10830 хелиума. 

Исто тако, били су расмотрени и 
реферати о проучавању линија Не 
10830 А и Ру (10938 А), о апсолутним 
мерењима интезитета зрачеља среди-

шта Сунчавог котура у области 6000 
- 12000 А. Астрофизички институт 
универзитета у Лијежу завршио је рад 
на састављању фотометриског атласа 
Сунчевог спектра у области 7498 
12016 ангстрема. 

Велико интересовање изазивао је 
реферат А. Долфиса (Француска), који 
је посматрао спектре Марса и Венере, 
са опсерваторије Јунrфраујох, у обла
сти 1,4 mk помоhу Лио-овог филтра, 
као и приликом уздизања стратоста

том на висину од 14 km, помоhу теле
скопа од 50 ст и Лио-овог филтра. 
Долфис је управљао телескопом из 
хорметички затворене кабине. Он је 
добио поуздане податке о количини 
водене паре у атмосферама Марса и 
Венере. Његове резултате потврдили 
су Л. Каплан и његови сарадници 

( 
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(САД), посматрајуhи спектар Марса у 
области 0.82 mk, са опсерватовије 
Маунт Паломар. 

Исто тако високу оцену добио је 
реферат совјетског астронома В. И. 
Морозова о инфрацрвеним спектрима 
Марса и Венере. 

Велики број реферата био је по
свеhен . мерењу енергије у спектрима 
хладних звезда у интервалу од 2 -
14 mk. 

Гeopzuje Бороцки 

Планете изван Суичевог система. 
- На састанку америчког астроном
ског друштва у Туксану (држава Ари
зона) , директор опсерваторије Спроул, 
П. ван де Камп, поднео је извештај 
о радовима те опсерваторије на проу
чавању сметњи у кретањима звезда, 

које указују на постојање невидљивих 
пратилаца који се могу сматрати пла
нетама. Beh су ·раније проучена два 
таква пратиоца звезда 61 Лабуда и 
Лаланд 2118 5. 

У последње време продобно је про
учен ПРЈIТилац Барнард9ве звезде, . која 
је_ од нас удаљена 6 светлосних годи':' 
юi, а налази се у сазвежђу Змијоно
ше. Обрада 2413 фотоплоча, сню.,ље
них у nериоду од 1916 до 1962, nока
зала је да сметње у кретању звезде 
износе 0,0245 лучне секунде, што омо
гуhује да се ОдРеде основне каракте
ристике њеног пратиоца. По маси и 
удаљености од звезде он . је бли.зак 
Јупитеру: Период обилажења износи 
24 године. 

; ' 
Teopzuje Бороцки 

Посматраље једног боЈIИДа 

Дана 26 августа 1963 године у 22h 
и lбm приметио сам појаву врло кру
пног болида. Појавио се у сазвежђу 
Персеја око пет степени исп~д Алrола 
(в. приложену слику), прошао кроз 
Плејаде и нестао иза хоризонта. Имао 
је привидни пречник око једне трећине 
Месеца. Сјај око минус седме привИЈЏiе 
величине. Кретао се лагано, око 4- 5 
секунди. Имао је дуги блистави траг, 
сличан троугластој застави. Светлост 
је испрва била врло кратко вреМе бледа 

13 

а затим бљештаво зелена што је по
трајало можда читаве две секунде, 
затим је светЛост постала бела за тре
нутак, и ва крају, кад је метеорит био 
скоро над хоризонтом, тамноцрвена. 

Тада се кретао упадљиво спорије ву
куhи за собом дуг сумпораст траг. 

Сматрам да је занимљиво забеле
жити појаву у нашој "Васиони". Тим 
пре ако су истовремено исти болид, 
запазили и други посматрачи ван Бео
града. Тада би се могло мало више 
дознати о висини и путањи болида 
кроз нашу атмосферу. 

ДраzуШин Гајић 
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programa, ali da nije Ьi1о predvideno 
njihovo sastajanje tokom 1eta. 

(M /R, 26 . VIII 1963) 
В. А. 

150 година од смрти Жозефа де 
Лагр~жа. - Пре стопедесет година 
умро Је Један од највећих математича
ра, физичара и астронома-теоретичара 
свога доба, а вероватно и многих прет
ходних и наредних векова, Жозеф де 
Лагранж . 

Жоэеф Луј де Лагранж се родио 
25. јануара 1736. године у Торину. 
Као млад научннк, било му је тада 30 
година, наследио је положај швајцар
ског матем~тичара Леонхарда Ојлера, у 
Берлинско) академији наука . Мада се 
Лагранж родио у Торину и мада је 
провео у Берлину десетак година, он 
је француски математичар и Француз 
пореклом. Његово презиме је често у 
Француској (узгред напоменимо да у 
преводу: 1а grange значи житница). 

Од године 1787. Лагранж се наста
љује у Паризу, где се бави математи
ком и ту живи до своје смрти - 10. 
априла 1813. године. 

. Л~гранж је био систематски дух, 
Ј<ОЈи )е нарочито волео све да уопшта

ва. Захваљујући томе, он је успео у 
потnуности да уопшти вариациони ра

чун, кога су стџорили Бернујеви и Ој

лер. До Лагранжа готово сваки про
блем ове теорије решавао се на особе
ни. начин. Он је поставио општу тео
РИЈУ· 

Лагранжови радови у небеској и 
аналитичкој механици су од фундамен
талног значаја. Само, љегове методе су 
толико компликоване и нацифране за 

данашљег читаоца, да се прибегава 
векторској, тензорској и другим интер
претацијама, које истина ослобађају од 
незграпних ~хема и бесконачних фор

мула, ~и КОЈе су са друге стране, опет, 
неприЈатна симболика, где се од пре
теране употребе симбола Ј'уби логичка 
интерпретација старог Лагранжовог 
метода. 

И овде, тј . у аналитичкој механици, 
Лагранжов уопштавајући метод је на 
висок?м н.ивоу. Он је све диспаратне 
теориЈе КОЈе су поставили љегови пред

ходници, ycneo да сажме и да им да 

систе~ати~цију. Истина, једно време 
постоЈала Је опасност, да сва изучава

~ У научним дисциплинама, у којима 
ЈС Лаrранж створио свој систем, по
стану монотона и укалупљена. 

ВЛСИОНА XII. 1964. 

Међутим, током времена и појавом 
нових метода Лагранжове схеме су све
дене на праву меру, мада нису изгу

биле ни данас своју свежину и драж 
за научннке - аналитичаре. 

Сасвим је природно да ·у овако кра
ткој бел~шци није могуће говорити са 
више ПОЈединости и детаља, чак ни о 

једној научној дисциплини, коју је обра
ђивао Лагранж. 

Лангранж је осим поменутих обла
сти, са великим успехом обрађивао 

про 3лематику из алгебре, теорије бро
Јева, инфинитезималног рачуна, дифе
ре~ијалних једначина и теорије фун
кциЈа. 

У небеској механици створио је 
необично много. а љегова теорија по
ремећаја у кретаљу планета је чувена. 

Лагранжови научни списи објавље
ни су у XIX веку, у 14 томова, од 
1867. до 1892. године. 
У знак признаља и сећаља на ве

ликог научника, једна северозападна 
лука на аустралиској обали Иидиског 
Океана, назваиа је Лагранж. Она се 
налази у истоименом залив у. Осим 

ље, један град у САД, у држави 
Џорџији, зове се Лаrранж. 

Најзад, један повећи кратер на 
Месецу носи име славног научника, у 
знак признаља љеговим радовима на 

пољу небеске механике и астрономије. 

Драzос/Ю4 Ексишер 

Zvezda Eta Carinae kandidat za 
auperaovu. Eta Carinae је eudna zvezda. 
О njoj је jednom bllo re~j u "Vasjoni" 
(1961. godina, strana 55). 

Ova l!udna zvezda u XVII veku imala 
4 privjdnu velicinu. Tada је njena prj
vidna veli/!ina poeela da raste ј 1843. 
godine, popela se na -1 privjdnu veli
cinu. Ubrzo је poeela da opada i za ne
koliko decenija раЈа је na 8. prjvjdnu 
velicinu. 

Poznatj ameri&i astronom Df. Bar
bld!, objavio је _pro§le godine (1962.) u 
"Astrofizil!kom Zurna1u" (SAD), da ova 
masivna zvezda, ро svemu sude~i, tefj 
ka stadijumu supernove.· Zvezda poka
zuje vrlo sjajan spektar, pun sjajnih li
nija. То pokazuje da је ona obavijena 
velikjm gasovitim omota~em, kojj se 
brzo §jri. 

Steta је samo to §to se ne zna, da li 
~ ova zvezda eksplodiratj kroz sto, Ш 
kroz sto hiljada godina! 

"Sky and Telescope" 
April 1963. D. Е. 
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Но- звезда у Малом Медведу. 
- Накнадно се дошло до занимљивих 
закључака у вези са звездом која је 

названа Нова UMi. 1956. Ова звезда 
је достигла знатан сјај, тако да је могла 
бити посматрана слободним оком, ме
сеца септембра 1956. године. Разлика 
У тадашљој и данашљој интерпрета
цији је следећа : 

Прво се мислило да је то супернова 
звезда у оближљој патуљастој галак
сији изван нашег Млечног Пута. Ме
ђутим, сада је установљено да је то 
обична нова звезда у оквиру наше 
Галаксије . 

До овог закључка дошли су, неза
висно један од другог, источно-нема
чки астроном Паул Анерт и паломар
ски астроном Фриц Цвики. 

Др. Анерт, са Зонеберг опсервато
рије у Тирингији, Источна Немачка, 
нашао је нову звезду на 53 снимка, 
који су начиљени од краја децембра 
поменуте године до средине јула 1958. 
године . 

У том интервалу звезда је опала 
за 4 привидне вели чине, од 9. до 13 . 
што указује на лагани ток опадаља 
нове, а никако на ћудљиво понашаље 
супернове. Др. Анерт указује на сли
чну криву сјаја ове нове са кривом 
сјаја Нове Орла из 1918. године. Пре
ма овом научннку, крива је достигла 
максимум сјаја, који је износио 3,5, на 
дан 19. септембра 1956. 

Др. Цвики је посматрао спектар 
ове звезде, која сада има привидну 
величину 17,5. Он је то Посматраље 
извео 19. фебруара 1963. · великим II'а
ломарским рефлектором. Он је потвр
дио да је звезда у нашем Млечном 
Путу, да је на даљини од око 10.000 
парсека, и да је имала максималну 
фотографску магнитуду од - 10. 

"Sky апd Telescope" 

Јул 1963. Д. Е. 

Francuaka industriJa za proJektile 
i vasjonske letilice ima 23 fjrme sa preko 
100 laboratorjja ј preko 13.500 ljudi upo
slenih na jzgradnjj projektila i bustera 
za vasionske letilice. 

(M/R, 2. sept. 1963) 

В. А. 

IS 

Ameri~ka uprava za vasionske 1e
tove - NASA izmeni1a је de1imicno 
program prethodnih 1etova ро projektu 
.,Gemini" -1etilici sa dva c1ana posade. 
Tako се prvi 1etovi Ьiti u orЬiti, а ne 
ba1isticki skokovi, kako је Ьi1о predvideno 
ranijim programom . Ovi 1etovi kapsu1e bez 
posade treba da pokazu strukturnu stabl1-
nost komЬinacije projekti1a .,Titan" -11 i 
kapsu1e .,Gemini". 

Pos1e ovih us1edice ba1isticki 1etovi u 
1eto 1964. sa kojih се se kapsu1a spи§tati 
na vodu pomoeu padobrana . 

Krajem 1964. moze se ocekivati treci 
i najvazniji deo ovoga' programa - 1et 
kapsu1e sa dva astronauta. 

(M/R, 15. juli 1963) 
В. А . 

U ameri~koj ~koli za vasionsku 
mediciou u toku је opit koji се trajati 
43 dana i и kome cetiri "dobrovoljca" 
pripadnika vazduhoplovnih snaga treba 
da provedu и kaЬini na oko 6.000 т 
nadmorske visine sa samo 10"/0 vi§e ki
seonika nego na morskom nivou . U toku 
opita posmatrace se promene u krvi, na 
srcu, p1ucima, ocima i dr. 

(M/R, 19. avgust 1963) 
В. А. 

АСТРОНАУТИКА И ЈУГОСЛО
ВЕНСКЕ ПИОНИРСКЕ ИГРЕ 
"ТЕХНИЧКА КУЛТУРА МЛА

ДИХ" 

Прва дечја си:ШронаусШичка изложба у 
Београду 

У просторијама већа "Народне тех
нике", у Београду, у част дана репу
блике, била је 27 новембра 1963 отво
рена дечја астронаутичка изложба, а 
у оквиру Југословенских пионирских 
игара "Техничка култура младих". 

Изложбу је припремио Селевитски . 
клуб "Лајка" Основне школе ,.Ћура 
Јакiuић" из села Лозовика, срез Сме
дерево, који је већ познат по дечјем 
планетариуму у Лозовику, првом ове 
врсте у нашој земљи, који је 18. сеп
тембра 1962 посетио је и совјетски 
космонаут Герман Титов. 

Назив изложбе био је ,.Продор 
човека у космос", 

Пошто је изложба имала научио
популарни карактер, љени покровите

љи били су Југословенско астрона-
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утично и ранетно друштво (Ј АР Д) и 
Веће ,.Народне Технине" Југославије. 

Изложбу је у ,.Салону фотографије" 
у Булевару револуције 44, призе~1ље, 

Иэложба је била о1ворена 7 дана, 
тј. до 4 децембра 1963. 

Нажалост, због слабог одзива пу
блике, нарочито деце и омладине, но-

Професор Марковић врши йоследње iipuйpeмe за ошвараш изложбе 

где су билу смештени експ.онати, отво
рио проф. др. Татомир Анђелић, прет
седнин ЈАРД-а, похваливши труд мла
дих лозовичких астронаута, нао и њи

ховог руновооиоца, професора геогра
фије Радомира Марковића, за чије 
име је везан вишегодишњи рад у Ло
зовику на пољу популаризације астро
наутике међу децом и омлади}{Ом, која 
треба да служе за пример осталим 
школама и клУбовима техничара у на
шој земљи. 

јој је изложба и била намељена под 
паролом ,.Деца Лозовика - деци Бео
града", не би се могло рећи, _и поред 
високе уметничке вредности експоната 

- 90 табака акварела на којима су у 
слици и речи приказани сви напори у 

освајању космоса широм света, нао и 
15 модела ракета и космичких бродо
ва - да је она доживела онај успех 
који се с правом могао очекивати. 

Р. М. 

, ~cvf STRUCIO: o"~RIЦp~I ~~ 
. . '' . ' . 

PRILOG RESENJU TOPLOTNE RA VNOTE2E U GASNOJ SМESI 

. 1'.:1etode re5avanja sistema nelinearnih algebarskih jednacina ravnotere u gasnoj 
smes1 b1le su predmet mnogih radova [ 1 Ј - [ 4 Ј, pri cemu su prikazani rezultati u 
oЬliku koji predpostavlja da је u sistemu jednacina ona temperatura sagorevanja Т. na 
kojoj su produkti u toplotnoj ravnote~i. т 
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Medutim, poznato је da ravnote~a zavisi od temperature sagorevanja i da prvi 
proracun sistema sa "ulaznom" temperaturom1 ne mora da dovede do ravnote~e. Po
trebno је izvrsiti popravku temperature, kako Ьi kalorimetarski parametar Ьiо jednak 
sa toplotom formiranja gasova• 

Ovaj prilog ima za cilj da velicinom alteracije za temperaturu о Т т dopuni 
dosadasnje programe proracuna na savremenim digitalnim masinama i time ucini 
a\goritme potpunim. Naime, sa koriscenjem о Т". nije potreban izlaz rezultata iz masine 
sve do momenta kada је uspostavljena toplotna ravnoteza. 

Rad moze da bude direktan prilog studiji [ 1 Ј ili [ 3 Ј. 

1. DIFERENCI]ALNI KOEFICIJENAT TEМPERATURE 

1.1. Odredivanje alteracije temperature sagorevanja za poznatu perturbaciju unu
trasnje energije о Е izvescemo na sledeci nacin. 

Za prvi proraeun sa Т",1 imamo da је odstupanje od ravnote~e 

а za drugi sa Т та nalazimo 

Ako ucinimo razliku ovih odstupanja, nalazimo da је 

jer је 

Kako је promena vrednosti toplote formiranja gasova vrlo neznatna i za velika 
odstupanja temperature, to mo~emo pisati 

(1) 

Ako se razlike obeleze kao varijacije 

tada dil"erenciranjem jednacine unutrasnje energije [ 3 Ј 

nalazimo da је 

(2) 

1 Za "ulaznu" (prvu) temperaturu sagorevanja u proracunu oЬicno se uzima 
poznata relacija MALLARDE-LE CHATELIER-a ili postupak ро ЈА. В . ZEL'DO
VIC-u [2, str. 36Ј. 

• Oznake su prema Ј. CORNER-u [ 3 ]. 
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Каkо је 

to eemo ovu nejednakost majorirati preko parametra k < 1 

Prema (2) i (З ) imamo da је 

odnosno 

-----' ' 

pro.aё un virije
;Lв, specifiёno~ 
rвdn 1 pritiska 

'-·- --- -~ 

dE 
dTт=(l-k) =

Cv 

ne 
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(З) 

ne 

ne 
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gde је 

dE 
dT", -~ 

Cv 

a = l - k < l 

Diferencijalni koeficijenat а ne prora~unav.a se eksplicitno iz relacije 

Q = l- -1- [cт -Т )·dёv + d(nE,) + d(n' E.) Ј 
dE '" 0 

- w w2 

19 

(4) 

Njegova vrednost је u toku velikog broja prora~una pracena i doЬijen је za
klju~ak da а zavisi od razlike unutrasnje energije 

i to: 

ako је 1 оЕ 1 < а calfgr 
ako је Ј оЕ 1 ~ а cal/gr 

a = F(oE) 

tada је а = 0.95 
tada је а = 0.80 

DoЬieni izraz (4), koji pisemo i u oЬliku 

. l oE I 
1 о 1111 1 = (Ј---· 

Cv 

koristi se na poznat na~in [ 4 l 

т~-; 1 т;" - о Т'", оЕ > о 

т::~ = т;" + от",, оЕ < о 

1.2. Ako predpostavimo unutrasnju energiju za idealno stanje 

i diferencijalnu relaciju u obliku 

dE 
dT", = а=

Cv 

(5) 

(6) 

(7) 

diferencijalni koeficijenat а mofemo odrediti i na sledeci na~in. Iz (6) imamo da је 

Uporedivanjem (8) sa (7) nalazimo da је 

odakle, integracijom, imamo 

Ako se uvede oЬele!avanje 

а= 

ln(T",- Т0 ) 

lnCv (Т,.- Т0) 

А- logё;, <О 
log(T,.-To) 

(8) 

(9) 
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diferencijalni koeficijenat (9) postaje 

а =---

1 + А 
(10) 

DoЬivena vrednost (10) za diferencijalni koeficijenat је neprihvatljiva iz razloga 
sto је а > 1 , а tiтe је relacija (5) nekonvergentna. Do ovoga је do§lo иsled velikog 
zaneтarivahja realnosti gasova, tj . иsled pretpostavke [о idealnoт stanjи. Npr. ovo 
odstиpanje za konstantи ravnoteze Ко iznosi i do 60"/о [ 4] . 

2. PRIMENA U PROGRAMU 

Popravka teтperatиre sagorevanja, а tiтe i рrоЬlет иspostavljanja ravnoteZe и 
prodиktiтa sagorevanja, raden је na taj nacin sto је jedan sastav racиnat sa teтpera
tиraтa od 2000°К ра navise sa razlikoт 100°К. Pri оvоте se pratila tablica : 

т".• к 'SE cal/gr 

2000 

2100 

2200 

Kada naide razтak gde 'S Е иziта таnји vrednost od + 2 calfgr i vеси ро apso
lиtnoj vrednosti od - 2 calfgr, tada se taj razтak deli na таnје razтake od ро 
ю•к, itd. 

Ovakav postиpak је prilicno gloтazan i neracionalan kako za тasinи tako i za 
lice koje koristi rezиltate . · 

DoЬivena relacija za popravku teтperatиre sagorevanja (5) dovodi do dinaтic
nijeg postиpka и proracиnи ravnotcie na savreтeniт digitalniт тasinaтa. 

Рrета ( 1 Ј Ш ( 2 Ј postojeei prograт proracиna treba dopиniti тogиcnostiтa 
(5), а sto izgleda и oblikи logicnog dijagraтa. 

Т!·ifunovic Dragan 

LITERATURA 

[1] PAREZANOVIC N.-PETRIC Ј . : Resenje sisteтa nelineaшЉ algebarskil1 
jcdnacina ravnoteze и gasnoj sтesi na digitalnoj тasini tipa "UNIVAG 60", VASIONA, 
VIII, 2, З, 4, str. 46-48, 81-82, 120-12З. 

[2] ZEL'DOVI(; ЈА. В.: ... : lтpиl's reaktivnoj sily porohovyh raket, Obo
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(З] CORNER Ј. : Theory of The lnterior Ballistics of Gиns, John Wiley, Ne\v 
York, 1950. 

[4] HIRSCHFELDER Ј., . .. : Molecular Theory of gases and liqиids, Lon
don, 1954. 

ContriЬution а la so1ution de 1'equiliЬre thermique dans un melange 
gazeux 

Le ealcиl therтodynaтiqиe de l'eqиiliЬre therтiqиe d'apres CORNER ( З ] 
dans les тachines digitales тodernes est coтplete par !е coefficient differentiel de !а 
teтperatиre de coтbиstion (5). 
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Месечеве мене 

----
Последња 

Млад Месец Прва четврт Пун Месец 
четврт 

d h т d h т d h т d h т 

Јануар 6 16 58 14 21 44 22 06 29 29 оо 23 
Фебруар 5 13 4З 13 14 02 20 14 25 27 IЗ 40 
Март 6 11 оо 14 03 14 20 21 40 28 03 49 
Април 5 06 46 12 13 З8 19 05 09 26 18 50 
Мај 4 23 21 11 22 02 18 13 43 26 10 29 
Јун з 12 08 10 05 23 17 оо 03 25 02 08 

Ппавете 

Меркур- После јануарске заnадне елонrације Меркур се nриближава Сунцу, до
лази у горњу конјукцију 12. 111 и, удаљивши се источно од Сунца, стиже 
У највеhу елонгацију 7. IV. Тада је видљив ниско на заnадном небу одмах 

7\V ' ' 

~ .. 
,.,t.lll . 

/ 
/ 

~С) 

~" 

" " 

, .............. . ·.:•· 

24 .V 

Сл. Ј. Привидно креШање Меркура у односу на Сунце. Исйрекидане линије су йри
ближни йоАtожаји хоризонШа у ШреюШку ~излаза Сунца (исШочни хоризонШ) и у 
ШренуШку залаза сунца (зайадни хоризонШ). ТачкасШа сШрелица сгојоАI геличиноАI и 
сшро_АI йреШ~!14агља йриближно йо.11ерање небеске сфере у односу на хоризанШ за йо.~_~а часа. 
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nосле Сунчева залаза . Привидне величине је 0.3 и nречнИЮI 7".4. Меркур 
затим не~таје у nривидној близини Сунца, у дољој 1<онјукцији је 27. IV а 
nоново видљив OI<O највеkе заnадне елонrације 24. V. Ту се види изјутра, 
неnосредно пре излаза Сунца, над источним хоризонтом. Привидна величина 
nланете је 0.7 а пречню< 8".3. У фази је "nоследље четврти". Затим, то1<ом 
јуна, Мер1<ур је невидљив, а 27. VI је у горљој 1<онју1<цији са Сунцем. 

Втера- У nрвом nолугодишту 1964. Венера је "Вечерљача". 10. IV је у највеhој 
елонrацији, неnристуnачна је nосматраљу од tючет1<а јуна, а 19. VI је у до
љој 1<онју1<цији са Сунцем. Од 1. II до 1. VI nривидни пречни1< планете 
расте од 14".0 до 49" .4. Истовремено фаза Венере меља се та1<о да је 1. П 
осветљене 78°/0 nланетина дис1<а, у тренутку елонrације 51°/0 (око "црве 
четврти") а Ј. VI Ј 1°/0 • Стални nораст nривидног пречника Венере а оnадаље 
осветљеног дела дис1<а чини да у овом nериоду њен сјај расте од -3.5 (1. 
II) , до максимума - 4.2 (13. V), па затим оnада до - 3.8 (Ј . VI) и даље до 
- 2.7 nривидних величина (20. VI). За ово време Венера се 1<pehe 'ироз саз
вежђа: Водолија, Рибе, Ован, Бю< и Близанци (до 29. V) одакле се током 
јуна врана у Бика. 

Марс- У фебруару је у сазвежђу Водолије у конјукцији са Сунцем. Затим прола
зеhи сазвежђа: Рибе, Ован и Бин, излази све раније у другој половини 
ноћи тако да се l<рајем јуна, после 2h види као звездолики објекат привидне 
величине Ј .6. 

ЈуйиШер - Током фебруара и марта види се увече у сазвежђу Риба. Залази у 
22h IOm 1. II, у 2011 47111 Ј. III и у 19h 23m Ј, IV те око овог датума пре
стаје да буде видљив. Привидни пречник Јупитера био је првог марта 32".4 
а сјај -Ј .7 привидних величина . После конјукције са Сунцем (22. IV) Ју
питер је поново пристуnачан посматраљу почетком јуна, али сад непосредно 
пред излаз Сунца у сазвежђу Овна. Ту је привидне величине - Ј .6 и преч
ника 31".2. 

СаШурн- Појављје се током априла на источном хоризонту пре излаза СуiЩа. 
Kpehe се дирентно кроз сазвежђе Водолије до застоја (16. Vl) када постаје 
ретроградан у истом сазвежђу. Пр:шидна величина Сатурна од 1. IV до 
1. VII меља се од 1.2 на Ј .О. Привидни пречних планете расте од 14".1 до 
15".4. Велику осу привидне елипсе Сатурнова прстена видимо под углом 
од 35".5 (1.1V) и 40".8 (30. Vl). За то време друга, мала, оса прстена опада 
ОД 5".9 ДО 5".7. ' 

t.V. .. ... 

••• 

• .. 7., 
, .... ~ .. -10~ ... =------:,-о~"-'""о""'"'=-- -----,о-':"-3-о..,.~-~~ 8 

Сл. 2. Пршшдно кpeiiiaњe Урана у сазвежђу Лава од Ј. 1I до Ј. VII. Ј964. 
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Уран - Крајем фебруара (27. II) је у оnозицији за Сунцем . Тада се види током 
целе ноhи у сазвежђу Лава нао дисн привидног пречника 4".0 и сјаја 5.7 
привидних величина. После оnозиције залази све раније: око 4h Ј. IV, око 
поноhи 1. Vl и око 22h Ј. VII. 

Фебр. 

Март 

А пр . 

Мај 

Јун 

Појаве у Суичеву систему 

d h 
1 Ј 20 Мер1<ур 0°.7 северно од Месеца 
15 07 Сатурн у конјушщији са Сунцем 
17 04 Марс у Ј<онјункцији са Су~щем 
27 15 Уран у оnозицији са Сунцем 
Ј3 09 Меркур у горљој конјункцији са Сунцем 
20 15 Почетак npoлeha 
25 17 Уран 4° јужно од Месеца 
7 Ј 9 Меркур 19° источно од Сунца 

10 Ј О Бен ера 46° источно од Сунца 
15 19 Венера 6° северно од Месеца 
19- Лириди 
21 21 Уран 4° јужно од Месеца 
21 15 Јупитер у конјующији са Сунцем 
27 1 Ј Меркур у дољој Ј<Онјункцији са Сунцем 
6 - Аквариди 

13 20 Венера у највеhем сјај у 
13 20 Уран у застоју 
Ј4 17 Венера 4° северно од Месеца 
24 21 Меркур 25° западно од Сунца 
29 07 Венера у застоју 
Ј6 01 Сатурн у застоју 
20 ОО Венера у дољој нонјункцији са Сунцем 
21 10 Почетак лета 
25 02 Потпуно помрачеље Месеца 
27 - Драконидн 
27 О!! Меркур у горљој нонјуннцији са Сунцем 
30 01 Сатурн 3° северно од Месеца 

Помрачења Суица и Месеца 

1. Делимично помрачеље Сунца 10. VI. 1964. видљиво је само из Аустра
лије и Аитарктика. 

Сл. З. Пролаз Месеца кроз Земљину сенку 26. V/ .1964. Z Је Земљи11а сенка М,> М2 
и Ма су йолож:аји Месеца у iiipeнyiiiкy йрвог додира, среди11е йомрачења и йоследњег 

додира са сенком. Север је горе, исШок лево. 
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2. Потпуно помрачење Месеца 25. VI . 1964. видљиво је углавном из Европе, 
Африке, Јужне Америке, Антарктика, Индијског и Атланског Океана . 

' 

~ 

Подаци о овом помрачењу су : 

У лаз Месеца у сенку . . . 
Почетак nотnуног nомрачења 
Средина nомрачења 
Крај nотnуног nомрачења 
Излаз Месеца из сение 

h m 
ј ун 25 . О 09.3 СЕВ 

Ј 15.5 
2 06.2 
2 56.9 
4 03.1 

Положајни угао nрвог контакта: 86° N-тЕ 
Положајни угао nоследљег контакта: 283° N-т Е 
Величина nомрачења: 1.56 Месечевих nречника 

Појаве код Јупитерових сателита 

Датум 

1 

Време / ~а:~-~Појава/1 Датум 

1 

Време 

h m 1 h m 
феб р . 4 17 42 111 рр фебр . 21 19 32 

4 20 17 Il рр 22 19 27 
4 20 27 ш SP 28 19 21 
5 18 48 I рр 29 17 58 
6 19 23 I SE 29 19 38 
6 19 43 п SE март 7 18 36 

12 20 48 I рр 9 19 37 
13 17 41 п РО 11 18 29 
13 18 03 1 РО 

1 

16 18 31 
14 17 30 1 SP 25 18 18 
15 19 10 ш SE 31 18 44 
20 20 03 1 РО 

Мале планете 

Ј Сате-јп -лит ОЈава 

I SP 
ш so 

I рр 

Il рр 

I SE 
1 РО 
п SE 
ш SP 
п РО 
п 

1 

SP 
1 SP 

Планетоид 1 CERES долази у оnозицију са Сунцем 21 . јуна у J1h. Тих дана 
може се nосматрати дурбином као тачкасти објекат 7.0 8Изуалне nривидне вели
чине (или 7.6 фотографске) на nоложају и са дневним кретањем који се виде из 
наредне таблице, а који се могу директно уцртати на карту круnније размере за 
еквинокциј 1950.0: 

јун 11 .0 
16.0 
21 .0 
26.0 

јул 1.0 

tX 1950.0 
h m 

18 09.3 
18 04.5 

.17 59.6 
17 54.7 
17 49.9 

8 1950.0 

-25 32 
-25 50 
-26 08 
-26 24 
-26 39 

На тpelioj страни Ј<орвца: 

А. Ђ. Кубичела 

Непосредан сввмаЈ< ·сунца 17 августа 1959 гo/ЏIIIe (горе) в спеi<тро
хелвоrрафсЈ<в снимак Суица истога дана у калциумовој спеЈ<Тралиој лвввји 
(доле). Кружвli ближе средишту Сунца претставља иемаrиетску област, а 
I<pyжвli даље од средишта маrиетс:ку област. 

- Уз чланак на страни 9 -

. ~ 



Први подаци о Веиери које је пружио ,.Маривер 11" 
-ьа слика претставља схематски приказ пресека Веиере, иа основу података које је путем радио сигнала 

:лао "Маринер 11" приликом пролаза поред ове планете. Према овим подацима, температура иа површиии 
оиете износи око 422° С (800° F). Облаци прекривају целу површину Веиере, к.оја је мрачна и пуста . 

iљииа облака износи око 24 км. Доњи слој облака је иа висини од око 72 км. од површине планете . 

-tпература атмосфере испод слоја облака процењеиа је иа око - З4°С (- З0°F), а у горњем слоју облака 

жо - 51 "С (- 60°F). На површини Веиере атмосфера је око десет пута гушliа него иа Земљи, оиа је 

вероватно састављена од азота и угљен диоксида, а нема кисеоника ни водене паре. 

НАШ ЗВЕЗДАНИ СИСТЕМ 

ГАЛИЛЕ) 

ЕВРОПСКЕ РАКЕТЕ 

АМАТЕРСКИ ДУРБИН 

РЕАКТИВНИ МОТОfИ 

1964-2 

опрал ё13 маглппа NG 4725 Comae, типа ВЬ 

- уз Ч.Ј3!1ЗЈ< 113 СТр. 25. -
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НАШ ЗВЕЗДАНИ СИСТЕМ -
ТАЧКА У ВАСИОНСКОМ ПРОСТРАНСТВУ 

Целонулна историја човенова, рачунајуhи од времена нада је престрашени 
чопор бешао од налета олује и грома ла до данашљих дана, у поређељу са трајаљем 
многих појава у васиони, историја је јуче рођеног детета. Само један обилаза1< Сунца 
оно средишта Галансије, према подацима 1юјима се располаже, траје оно двеста мили
она година. С друге стра11е, Сунце је, приближно, стомилијардити део нашег зве
зданог система. Имајући ово у виду можемо се једино дивити рсзуптатима ноје је 
човен постигао у истращиваљу васионе, без обзира што су многе појаве и детаљи 
остали недовољно разјашљсни или, уопште, неразјашљени. 

Пре свега не1юлю<о вснова човеЈ< је одбацио заблуду да су звезде лампиони 
I<Oje је творац поставио ради унраса и дошао до сазнаља да су то далена сунца, светови , 
можда, слични нашем. Одмах после тога , наметнуло се питаље : да ли се звезде про
стиру до бесноначности или је то ноначан систем? Ано је ноначан, I<Олине су љегове 
димензије, нанвог је обшша и нанав је положај Сунца у љему? 

Струхтура, облпх п димензије Галахспје 

Yct<a бела трана на небу, ноју су назвали Млечни пут или Галансија, била је 
од давнина nелина загонстна. 1750 год. Рајт је претnостављао да Млсчни пут пред
ставља гиrантСI<И дисt< I<Оји образује систем звезда. Слично њему, расуђивао је и 
Кант 1755. Централно тело нашег звезданог система је, по мишљељу Канта, nривидно 
најсјанија звезда на небу-Сиријус. Ово су биле само хипотезе без ИЈ<анвог ослонца 
у чиљеничном материјалу. 

70-тих година XVIII вена отлочео је своје радове пионир звездане астрономије 
В. Хершел. Са рефлентором од 46 ст. отиснуо се у огромно пространство неба са 
циљем да из лосматрачких податана извуче одговоре на многобројна питаља у вези 
облика, димензија и нретаља нашег звезданог система. Пребројавајуhи звезде у 
видном пољу свога дурбина и прстлостављајуhи да је дубина звезданог система 
сразмерна нубном норену броја звезда, дошао је до података на основи нојих је могао 
закључити да се звездани систем простире дубље у правцима ноји су ближи равни 
симетрије Млечног nута - галантичком енватору. Модел Галаксије, нога је добио 
из посматрачног материјала, и љему самом изгледао је недовољно уверљив па га се, 
доцније, и одренао. Његов син Џ. Хершел је наставио истраживања оца проширујуhи 
их и на јужну хемисферу . 

Хершеловом методом положени су темељи звездане статистине. Она се тоном 
времена развијала и усавршавала дајуhи низ значајних резултата. Рсшаваље основне 
једначине звездане статистине даје могуhност да се у било ном правцу израчуна 
густина звездане насељености у фуннцији отстојаља. Ано се располаже веhим бројем 
танвих податана, спајаљем тачана исте густине добијају се површине једнаке густине, 
а помоhу љих и модел Галансије. Димензије се могу одредити на основи удаљеља на 
хојима је густина једнана неној усвојеној вредности густине у међугалактичном 
простору. 

Проучаваља распореда разних груn1 објената довела су до сазнаља да наш 
звездани систем није хомогеног састава. Разне групе истородних објената заузимају 
одређене положаје . Развејана звездана јата насељавају област оно галантичног енва
тора и не поназују тенденцију да се грулишу у зависности од удаљеља од cpcд1uuTa. 
Насупрот њима, збијена звездана јата cycpehy се једино оно средишта Галансије и нс 
концентришу се оно равни љена енватора. Променљиве звезде са одређеним заноном 
промене сјаја, танође, заузимају одређени положај у снлолу галантичног система. 
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Према ономе што су 1942 год. показали Б. В. Кукаркин, П. П. Паренаго и 
други представници московске школе звездане астрономије, наш звездани систем је 
скуп подсистема разних објеката са тачно одређеним карактеристикама. 

С друге стране, посматраља маглина које не улазе у састав нашег звезданог 
система и које, иако се показало, представљају звездане системе реда Галаксије, 
дала су низ веома драгоцених података. Уочено је да огромна већина има правилну 
структуру и да је број разних типова релативно мали . Спирална структура је нај
уnадљивија али не и најбројнија. Сасвим разумљиво, наметнуло се питаље какву 
структуру има наш звездани систем . Уочено је, још, да спиралну структуру дају само 
одређени обј екти па су истраживаља вршена баш у расnореду објената исте врсте и 
у нашем звезданом систему. 

На основи резултата радова Моргана, Уитфорда и Коуда, Галаксија има три 
спиралне гране: Стрелчеву, Орионову и Персејеву. Називе су добиле по томе што 
пролазе кроз истоимена сазвежђа. На спољашњем рубуС Орионове гране налази се 
Сунце. 

Сл. 1 
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Сл. 2] 

Сnирална структура је потврђена резултатима радиоастрономских истраживаља 
и низом радова који су у вези са проучаваљем динамике нашег звезданог система. 
Изглед Галаксије посматране из правца полова и из равни галактичког екватора , 
тематски, дат је на слици 1 . 

Као што се са сл. 1 види, Галаi<сија има изглед спљоштеног диска. Код других 
звезданих система, сличних нашем, однос полуоса ротационог елипсоида је, просечно, 
1 : 12. 

Средишљи део Галансије чини повећана нондензација звезда која запрема 
сфероидни простор и · назива се галактичко језгро. Да не постоје тамни облаци међу
звездане материје (прашине и гаса) оно би се видело као веома светао облак. Кроз 
"пукотине" у I<Ојима је износ апсорпције светлости маљи, оно се тако и види. Налази 
се у правцима сазвежђа Стрелца, Скорпиона и Змијоноше . 

Совјетски астрономи А. А. Калиљак, В. И. Красовсни и В. Б. Никонов добили 
су, 1949 год., слину језгра Галансије у инфрацрвеној светлости (9800 ангстрема) 
помоћу ткз. електронско-оптичког претварача. 

Пречник језгра износи око 1300-1600 парсека (1 nарсек = 30 840 000 000 000 
km.). У поређељу са димензијама диска (nречник диска износи 27 000 парсека), димен
зије језгра су мале. Ово је, уосталом, одлика свих ткз. нормалних спиралних звезданих 
система. 

Што се тиче еволуције нашег звезданог система, веома поучан пример је гала
ксија NGC 7479 у Пегазу. Овде се јасно запажа процес преображаја једне вретенасте 
галансије у спиралну. Дужина вретена била је око 15-20 пута већа од пречника 
љеговог средишљег дела. Изгледа да је дошло до заламаља крајева вретена и 
формираља две спиралне гране на суnротним крајевима. Истовремено, могуће је по
сматрати истицаље звезда на целом, преосталом nраволнниском делу . Овај nример 
и низ других чине доста вероватном следећу хипотезу: 

У првој фази еволуције, звездани систем је издуженог облика и споро ротира. 
Под дејством гравитационих сила формира се средишње задебљаље а, као nоследица 

ВАСИОНА XII. 1964. 2 27 

тога, повећава се брзина ротације. Издужени систем nостаје све нестабилнији. Долази 
до истицаља звезданог састава који се расејава и делом формира норону око језгра. 
Истовремено са губитком старог звезданог састава, из дифузне материје вретена 
настаје нов процес формираља звезда. У том процесу ствара се диск галаксије. У 
даљој еволуцији, екваторски радијус диска постаје све већи, дебљниа све маља. 
Са овим процесом долази до nоновног расејаваља звезданог ~аста~а тако, на крају, 
остаје само језгро са короном. То је тнnична сферна галанси)а КОЈа, у поређељу са 
спиралном, представља nатуљка. Према извесним подацима, фаза с"!'рала траје око 
милијарду до десет милијарди година, док фаза сферне структуре траЈе око сто мили
јарди до билион година. 

На основу ове хипотезе може се закључити да будућност наше Галаксије 
nриnадасферној структури. 

Галактвчка ротација 

Још у XVIII веку В. Хершел ј~ показао да наш звездани систем .има осну 
симетрију. Ово је једна од чиљеница КОЈе иду у nрилог схватаљу да ГалаксиЈа ротира. 
1923 год. Стремберг је открио да се брзине Сунца одређене У. ~д~осу на разне групе 
објената, веома разликују. Тако, наnример, у односу на наЈСЈаЈНИЈе звезде (звезде 
околине) Сунце се креће брзином од око 20 km 1 сек . , док у односу на променљиве тиnа 
RR Лире брзина износи око 250 km/ceк . Међутим, крајеви свих ~ектора брзина ле.же, 
приближно, на једној правој. Та се nрава назива осом. ас~метриЈе брзина. Ова ПОЈа~а 
може бити последица галактнчке ротације. Правац I<ОЈИ Је управан на осу асиметриЈе 
је правац ка галактичком средишту. Овако одређен положаЈ галактичког средишта 
добро се слаже са резултатима добијеним другим методама. . . 

Посматраља звезданих система сличних нашем открила су ПОЈаву ротациЈе 

код многих вангалактичких маглина. Мерељем радијалних брзина на дијаметрално 
супротним рубовима, код ротирајућих галаксија, може се констатовати удаљаваље 
једног и приближаваље другог руба. 

Побројане чиљенице наводе на закључак да наш звездани систем има ротациона 

кретаље. . у 
Друго, веома важно nитаље, је питаље како ГалаксиЈа ротира. том смислу 

постоје следеће две могућности: 
1. Галаксија ротира као чврсто тело 
2. ротација се обавља аналогно обилажељу nла~ета око ~унца . 

. у првом случају, међусобно отстојаље бил? КОЈа два обЈекта остаЈе, у току 
времена, непромељено. Одавде следује да ће радиЈалне брзи~е свих тела нашег зве
зданог система у односу на Сунце бити једна~е нули. Тангенци)алне брзине ће ~ависити 
једино од одстојаља од средишта ГалаксиЈе и бити утолико веће уколико Је отсто
јаље веће. 

t t t r t ' 
, 

• f t t t .. " 
• t t t t .s 

t t t с 
" t t " • 

t t t t t ,1' • ' s 
Сл. За Сл. 36 

у другом случају, брзине ће расти уколико су објекти ближи средишту. Нека 
нам на сл. За нацртани вектори престављају бр~ине четири груnе обЈеката и Сунца 
(у средини) које се крећу око средишта ГалаксиЈе С по кружним nутаљама . Њихо~е 
радијалне брзине моћи ће се представити векторима на сл. Зб. 
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Постој е четири правца у 1<0јима је интензитет радијалних брзина једна1< нули. 
На сл. ЗЬ вентори ових брзина озиачеЈНI су тачнама. Из два прав ца обј енти се при
блюнују Су1щу, а из два се удаљуј у и то брзинама чији интензитет расте унолино и 

одступаље од Сунца расте. 

Мереља радијалних брзина и сопствених нретања разних тела нашег звезданог 

система оп<ривају ефенте и једног и другог нретаља. Осим тога, проучаваља распо
реда маса наводе на исти за Ј<ључан. Маса ј езгра није толино велю<а у односу на масу 
преосталог састава да би се могла оченивати строга аналогија са нретаљем планета оно 
Сунца. С друге стране густина није једлаЈ<а на свима местима у Галансији. Она је 
изразито већа оно средишта. Према томе, не могу се очеЈ<ивати само ефенти ротације 
чврстог тела. 

У вези проучаваља гала1пичне ротације огроман значај имају радови Орта. 
Помоћу љегових образаца могу се из мереља сопствених нретаља и радијалних брзина 
израчунати параметри нојима је одређено ротациона нретаље. Њиховом применом 
Трамплер и Уивер су дошли до податана да се Сунце налази на одстојаљу 9 200 
парсена од средишта ГалаЈ<сије и да се оно љега нреће брзином од 275 km. fsec. 

I<рећући се брзином од OI<O 275 km .fsec ., Су1щу је потребно више од двеста 
милиона година да би једанпут обишло оно средишта Галансије. · 

У поређељу са димензијама Земље или било ноје друге nланете Сунчевог 
система, у поређељу са димензијама Сунца, Галш<сија је гигант огромних размера. 
Посматрана са суседних гал:шсија имала би изглед магл ичастог обје1па једва nристу
пачног маљим дурбинима. Кренемо ли само мало дубље у пространство васионе, наш 
гигант ће у виду тачюще изманнути радозналом ОЈ<У и поред тога што је наоружано 
моћним дурбином. 

ДрагуШии Ђуровић 
асистент Природно-математичног 

фанултета у Београду 

GALILEO GALILEI 

15 februara ove godine navrsjlo se 4 stoleca od rodenja jednog od najvecih medu 
veljkima naиcne mjsli. C:udnjm stjcajem prj\jka samo З godjne ranjje ovaj datиm је и nasoj 
zem\jj Ьiо obelezen potpиnim Sиncevirn pomracenjem. 

Toga datuma pre 400 godjna и romantjcnom jta\jjanskom gradи, sa legendarnim 
kosirn tornjem, и pjzj, jedna osjromasena otmena porodjca doЬila је mиskи prjnovu. То 
dete се docnjje premasjtj sve svoje ranjje pretke ј ПLnoge svoje јпасе slavne zemljake. 1 ako 
roden и materjjalnoj sjromastjnj, Galjleo G1,1jlei је odrastao и intelektиalno bogatoj sredjni. 
Otac mu је Ьiо visoko kulturan covek i poslao је decka u jezиitskj manastir и Vallembrosi 
u kome је doЬio temeljno klasjcno obrazovanje. Za vreme daljeg skolovanja Galilej se Ьiо 
opredeljo za jezиjtski red i ova okolnost mozda· objasnjava njegovu veljku odanost religjji, 
sto se narocito ispoljjlo, Citava pola veka docnije, kad је odgovarao ·.pred sиdom Svete 
kongregacjje. 

Galilej је jedno vreme stиdjrao medjcjnu, ma da-se bavjo i muzjkom ј sljkarstvom, 
dok se njje definjtivno opredelio za matematjkи ј egzaktne naиke. U ovome је оdlисијисu 
иlоgи odjgrao slavnj matematjcar Ostjljo Rjccj, kojj је otkrjo и m.ladome Galilejи pravu 
njegovи vrednost. Mladj stиdent је vec veoma rano ispoljavao jednи osoЬinи zbog koje је 
prozvan "svadalicom", jer nije nikako Ьiо voljan da bez pogovora prjma djktate starih 
aиtorjteta - Arjstotela, Ptolemeja i drevnih filosofa - ako sи ovj Ьili u sиprotnosti sa 
njegovjm pozitjvnirn znanjjma j\i izvrsenjm opitima. Sa navrsenih 25 godjna zivota postaje 
profesor matematjke и pjzi. U to doba pada njegov cиveni opit sa padanjem razlicitih 
tela. Da li је ovaj opjt doista javno izveo sa krjvog tornja ostaje apokrifno, ali је sjgиrno da 
;е u svojim izиcavanjima sve vjse Ьivao nezadovoljan grckom fizikom i astronomijom. 

Ovim је navukao na sebe veljke protivnjke tako da је posle З godjne propao na 
onome sto se danas zove rejzbornost i s toga је presao za profesora na иniverzitetи и Padovi 
- и slobodoUПLnoj mletackoj drzavi. 
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U Padovj ј е najvjse radio na obaranjи pogresnih postavkj starih_ astron~mski~ teorjja 
ј na dokazjvanjи tacnostj novog Kopernikovog исеnја za koje se onda JOS n:t'slilo da )е sa~o 
jedan pogodan metod za racиnska predskazjvanja polozaja planeta. Javno Је u astronoп.щu 
Galilej иsао 1604 godjne povodom pojave jedne supernove u Ofjuhи, и ?ktobru te godLП~. 
Odbacujиcj astroloske postavke, on је dokazjvao da је ova pojava samo Jedan о~ nebeski~ 
fenomena kojj govorj da је ј vasjona podlozna promenama- suprotno ~~!е ArJstotelovoJ 
doktrinj, ро kojoj је na пеЬи sve savrseno ј vecno fjksjrano ј da su nemo~ce 1ka~ve promene. 

Samo 4 godjne docnjje (1608) и Holandiji sи se pojavili durЬin!: GallleJ s~ odmah 
bacio na ovaj problem ј па osnovu svojih razmatranja о teorjjj refrakc1)e _konstru1sa? ~am 
svoj durЬin. I· ako nije Ьiо pr,,j kojj је pronasao dиrbin, оп ga је prvj иреrю na n~b?.' t1me 
otvorjo novи еrи astronomskih posmatranja. Otkrjca do kojih је dosao posmatra)иCI nebo 
svojjm dиrbinom jesu sledeca: 

Galileo Galilei 

Meseceva povrsjna је rapava i neravna, slicna dakle povrsjni Zemlje. Dotle se smatralo 
da је Meseceva povrsina glatka i ravna. . · .. . 

Mlecni Риt njje samo svetla maglovita traka nego Је ogroПLna konglomeraciJB _poJe-
dinacnih zvezda. . • . 

· Venera menja svoje иgaone djmenzije ј prolazi faze slic~e onun ~e~ecev1m. . 
Satиrn је trostrиkog оЬ!јkа (иsled nedovoline razdvo)ne moC! щegovog dиrЬша 

nije mogao precjzno videti prsten). . . . . . .• 
Ali najvaznije medи ovim prvim njegovim otkr1C!ma Је sagledavaщe 4 na)Ьll~a 

Jиpjterova pratioca. Savesnim posmatranjima od 7 janиara do_ 2 marta 1610 god. utvrdю 
је da ova 4 satelita kruze oko Jupitera i da ih ov~j sobom odnos1 и prost.or. Ov_o fипda_me_n~ 
talno otkrice је potpuпo lisavalo svake vrednost1 пavode ? nep?kretno~tl ZemiJ~· Prot1vшc1 
teorije ро kojoj se Zemlja krece tvrdili su da ako se ZemlJa d01sta krece onda Ь1 ona morala 
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ostaviti Mesec za sobom. Pre otkrivanja op§te gravitacije ovakva ideja mog1a је izg1edati 
prihvat1jiva, jer op§te priznata doktrina u to doba tvrdila је da svako nebesko te1o ima svoje 
prirodom odredeno mestu u vasioni. Ga1i1ej је medutim sada utvrdio da Jupiter pov1a~i 
sobom svoja 4 Meseca koji kru~e oko njega. 

Sve ove novine је Ga1i1ej objavio u knjizi Sidereus Nuncius (Zvezdani G1asnik). О 
vrednosti ovih otkrica mШjenja su Ьi1а pode1jena i Gali1ej је god. 1611 otisao u Rim da ih 
brani. U Rimu је Ьiо primljen sa velikim priznanjem а papin astronom C1avius potvrdio 
је neka od Ga1i1ejevih otkriea jer ih је i sam proverio posmatranjima pomoeu durЬina 
koji mu је Ga1i1ej napravio. Jezuitski misionari su Galilejeva otkrica preneli ~ak u Kinu 
i lndiju. Ga1i1ej је tada izabran za ~1ana Academiae dei Lincei i postav1jen za fi1osofa i 
matematicara velikog vojvode od Toskane zbog cega је pre§ao da ~ivi u Firenci. 

. 1 kada је izg1eda1o da је na vrhuncu s1ave i sjaja росео је da se naoЬiacuje tako vedar 
hor•zont. Prvo је napadana GaШejeva re1igiozna ortodoksija zbog njegovog priznavanja 
teorije о pokreta1jivosti Zem1je. Zatim је do§ao sukob sa jezuitskim astronomom Sajnerom 
oko prioriteta uoeavanja Suncevih pega. Godine 1613 Galilej је napisao pismo svome 
u~eniku Kasteliju u kome је zastupao Kopernikove ideje. Pismo је javno cirkulisa1o ро се1ој 
Toskani i krajem 1614 god. ka1uder Ka~ini је u propovedi osudio Galilejevo dr~anje . Zatim 
је 1616 g. Kopernikovo de1o De RevolutioniЬus stav1jeno na indeks zabranjenih knjiga а 
Galilej је pozvan u Rim, gde mu је savetovano da se okane Kopernikove teorije. On se 
morao povinovati a1i је ipak verovao da ее moci ubediti crkvu da ona promeni mШjenje. 
Stoga је ostao u Rimu i uzeo na sebe u1ogu Kopernikovog advokata. Medutim pos1e izve
snog vremena vraca se u Firencu ро na1ogu velikog vojvode. U Firenci se razbo1eo i morao 
је ostati u poste1ji 7 godina (od 1617 do 1624). Ali ni bo1est ga nije sprecila da ponovo dode 
u koliziju sa crkvom, povodom sjajne komete koja se Ьi1а pojavila 1618 g. 1 ako se jezuit 
Horatio Grassi, naucnik i ~lan Rimskog ko\egijuma s\agao sa Galilejem u izvesnim stvarima, 
Galilej ga је napadao u onim tackama u kojima se nisu s\agali i tada izdao knjigu Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo, napisanu na ita\ijanskom а ne na \atinskom jeziku. 
Ovaj dialog vode tri licnosti, Sa1viati kao zastupnik Galilejevih ideja, Sagrado duhovit 
i \ jubopit\ jiv svetski covek i Simp\icio, protagonist doktrina Aristote1a i Ptolemeja. Рара 
Urban VIII је, pored ostalog, mislio da је u Iicnosti ovog poslednjeg on ismevan i stoga 
је 1632 god. zabranio knjigu, а Galileja optuzio i naredio mu da izide pred sud Svete kon
gregacije - inkvizicije. Slobodoumni M1ecani hteli su da se odupru inkviziciji i ponudili 
su Galileju azil u svojoj republici, ali ovaj је ~eleo da ostane u Toskani i bo\estan kakav је 
Ьiо, oti§ao је u Rim da se sastane sa svojim tu~iocima. Sudenje је odr~ano u sedi§tu lnkvi
zicije u crkvi Santa Maria sopra Minerva. Na sudu se Galilej 22. juna 1633 g. javno odrekao 
svojih nazora i priznao da је gre§io. Osuden је Ьiо na domaci zatvor- custodia honesta
s tim da za tri godine jednom nedeljno ponav\ja 7 pokajnickih psalmova. U poredenju sa 
uzasnom tragikom Giordana Bruna ovo је neosporno Ьila Ьlaga kazna. Pos1e izvesnog 
vremena dozvoljeno mu је Ьilo da se vrati u svoj dom u Arcetri. Ovde је ostao do smrti. 
Posvetio se sav eksperimetalnoj fizici i napisao s\avno de1o Discorsi delle nuove scienze u 
kome је obradio mehaniku na matematickoj osnovi. U ovome de1u Galilej је do§ao vrlo 
blizu onoga sto је danas poznato pod nazivom 1 Njutnovog zakona mehanike а u izvesnoj 
meri је mozda anticipirao i 11 zakon mehanike, sto је i sam Njutn priznavao. 

Najzad njegovo pos1ednje astronomsko otkrice је 1Љracija Meseca. 
Urnro је potpuno s1ep 8. januara 1642 god. 
Danas se u ma1om mestancu Asiago, u blizini Vicenze а u ~ivopisnim a1pskim pre

de~ima dei sette Communi na nadmorskoj visini od preko 1000 metara na1azi divno opre
m1}ena astronomska opservatorija sa te1eskopom cije parabolicno og\eda\o ima prernik od 
120 centimetara i koje је izradila ~uvena Officina Galileo u Firenci. 

Opservatorija је otvorena 1942 god. povodom 300 godi§njice Galilejeve smrti. 
Na u1azu u g1avnu salu za posmatranje ove opservatorije uk\esane su u kamenu 

s1edece reci: 
HIC МЕ POSUIT 
UNIVERSITAS 

S Т U D I О R U М Р А Т А V IN А 
АТ ENIM OCULUS 

SEMPRE ADSUM 
GALILEI 

Tako је oko velikog astronoma stalno prisutno u ovoj opservatoriji kao i pre 400 
stotina godina u Padovi, i upereno ka beskrajnoj vasioni. 

Dr~Radovan Danic 
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NARODI EVROPE U VASIONSKOJ UТАКМIСI 

Nedavno је objav\jeno da је "Вiue Streak" ("P\ava strela"), trostepena raketa _ 
nosac prvog evropskog sate\ita, postavljena na lansimu rampu u Ьlizjnj jsu§enog jezera 
Hart na poligonu Vumera (Austra\ija) i da se vrse zadnje pripreme za njeno prvo lansjranje 
Ovo је najveca raketa koja је do sada razvjjena, izuzjmajuci Sovjetski Savez i SAD i ka~ 
takva pretstavlja znacajno tehnicko dosrjgnuce britanske jndustrjje na polju iz~radnje 
vasjonskih brodova. 

Raketa "Biue Streak" је prvobltno Ьila zamШjena kao vojni balist.cki projektjJ 
velikog dometa u engleskom naoruzanju , a\i se kasnije zbog vjsoke cene od toga odustalo. 
Za jstrazivanje, razvoj i probna ispitivanja Britanija је, u to vreme, pocela jzgradnju svog 
raketnog centra Spadeadam. Na njegovoj izgradnji, do prekjda januara 1960, utroseno је 
56 miliona do\ara ј cetjri godine rada 600 zaposlenih lica. Sada se raketa "Biue Streak" 
ispituje na britansko-austra1iskom poligonu u Vumeri pod nadzorom Evropske organjzacjje 
za razvoj projekti\a (European Launcher Deve\opment Organizatjon - ELDO). U ovu 
organjzacjju uclaлjene su Brjtanjja, Zapadna Nemacka, ltalija, Fraлcuska, Holandjja i 
Be\gjja, kao ј Australija. Smatra se da се tokom Ј 966-1967 godjлe pomocu rakete Blue 
Streak" Ьitj \ansjran u vasionu prvi evropski vestacki satelit. Ovaj sate\it gradj ltalija 'drugi 
i treci stepen rakete rade Zapadna Nemacka i Francuska, dok e\ektronski sjstem za v~denje 
i praeenje sate\ita rade inzjnjerj Holandije i Belgije. 

Do lansjranja prvog evropskog ve§tackog sate\jta treba jzvrsjti јо§ ~jtav niz probnih 
ispitjvanja razlicitih komponenata rakete. Predvjda se da, pri prvom jspa\jjvanju Вlue 
Streak" tezjлe 94,5 t napusti lansirnu rampu sa p\asmana бА na jezeru Hart da se ~atim 
penje vertikalno o_ko 20 ~ek, ta~a da skrene u smeru _severozapad i obezbedi_ ugao penjanja 
od 30° prema hor•zontall. Prek1d rada motora осеkще se 155 sek posle lans1ranja na visjni 
od 68,7 km а prj rastojanju od oko 105 km. Radi toga raketa treba da se penje vise od 480 km 
ј da padne nekih 1568 km dalje u oЬ!asti Talgarno. 

U pripremama za ovaj opit, а u cilju provere sistema za razaranje rakete ј telemetra> 
koji се se koristiti u projektu E'•ropske organizacjje za razvoj projektila, jspaljena је 17 
oktobra 1963 godjne raketa "Вiack Knight" ("Crnj Vjrez") sa plasmana 5 na po)jgonu 
Vumeri. Raketa је dostigla maksimanu visjnu od 480 km. Ovo jspa\jivanje - petnaesto 
ро redu u seriji ispitivanja projektila "Вiack Knjght - Ьilo је potpuno uspesno. 

Dva naredna ispitivanja rakete "Biue Streak" (oznacena sa F-2 i F-3, obzjrom da се 
prvo ispa\jivanje, о kome је u pocetku Ьilo reci, Ьiti sifrovano sa F-1) planiraju se u toku 
sledecih 12 meseci. Ova dva ispitivanja Ьiсе obavliena sa "laznim" treCim stepenima, zatim 
sa "pravim" prvim i drugim stepenima i "laznim" trecim stepenom i na kraju се Ьiti ispa
\jena raketa sa sva tri "prava" stepena i satelitom. Pre nego sto se ugrade pravi - origi
na1ni stepeni u raketu "Вiue Streak", isti се Ьiti proveravani na poligonu Co1omb Bechar 
u Saharj. 

lako su napori Organizacije ELDO \Istvarj 10 godina iza ve1ikih vasionskih sila, ova 
Organjzacija, uvodenjnm ma\ih nacjja u oЬ\ast vasionske tehnologjje, krci pionirski put 
u necemu potpuno novom. Osjm Cinjenjce da је Zapadnu Evropu ukljuCila u vasionsku 
eru, ovu Organizaciju treba pozdraviti kao pokretaca kooperacije zemalja ovog de1a Evrope 
na zaista najsirem planu. 

lnicijator ovog poduhvata је specijalni Komitet pri Britanskom interp1anternom 
drustvu, koji је vec pocetkom 1960 godine, uz saglasnost britanske vlade, zapoceo evropsko
britanski vasionski program, koji se sada realizuje kroz Evropsku organizaciju za razvoj 
projektila. Prosirenje ove organizacije, koja se trudi da obuhvati i druge narode zaintere
sovane za razvoj tehno1ogije i mirnodopske astronautike- Ьiсе uvek top1o pozdrav1jena od 
svih onih koji iskreno ze1e mir i koriscenje raketa u naucna istrazivanja. 

Interesantno је napomenuti da је nemacki strucnjak profesor Ginterbok, inace 
predsednik Organizacije ELDO ukazao da се evropski letovi Ьiti iskljucivo naucni i da се 
projektili, bar u prvom razdoЬiju nositi vestacke satelite natovarene samo aparaturom 
naucne prirode. Naucno - istra~ivacki i mirnodopski karakter evropskih letova potvrduje 
i cinjenica da се raketa Ьiti punjena jednom vrstom tecnog kiseonika, cije punjenje traje 
dugo, ра otpada time svaka mogucnost da se raketa koristi u vojne svrhe. 

"Spaceflight", may 1964. Ing. Dragutin Kne!evic 
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· НЕ СУПЕРГ АЛАКСИ.ЈЕ, ВЕЋ СУПЕР ЗВЕЗДЕ 

ЗJ·IAIYC је нађено да су нена небесна тела за ноја се сматрало да су сјајне звезде 
наше Галаi<сије, уствари најудаљеније галансије, сто пута сјајније од наше. Те галак
сије, ноје nриnадају груnи објеЈ<ата но ји емитују радио таласе, су: 3С- 48, 3С- 147, 
3С- 196, 3С- 273 и 3С- 286, нао и недавно откривене 3С- 9, 3С- 216 и 3С 
- 245. Радиоастрономи у Џодрел Бенну (Енглесi<а) установили су да ти објекти 
nредстављају тачнасте радио изворе. Научници Калифорнисног технолошног инсти
тута (САД), нористеhи се сnојеним анте нама у виду налоте, nречюша од 27,5 метара, 
установили су да се ови радио објекти nодудара ју са оnтичниАt објентима ноји имају 
изглед довољно сјајних звезда . Ово је изгледало чудновато, јер обична звезде еми
туј у та но малу енергију у радио диаnазону , да се само довољно блиско Сунце може 
.,посматрати" у радиотелескоnу. 

Истраживаље оnтичког спектра тих објената, у циљу утврђиваља љиховог 
хемиског састава и физичке nрироде, nоназало је да он нема физичког смисла: он не 
само да не садржи ниједну линију водонина, него уоnште ниједну линију ниједног 
другог елемента . Зато су сарадници оnсерваторија Маунт Вилсон и Маунт Паломар 
(САД) nосумљали да су ови објекти звезде . Међутим, над би се радило о галансијама, 
оне би се, нао веhина љих, удаљавале од нас, те би им сnентар био nомерен nрема 
црвеноме делу. То је решило загонетну. 

У сnентру обје1па ЗС - 273 линије по нојима се суди о nрисуству водонина 
нормално су видљиве у жуто-зеленом и љубичастом делу сnектра. Оне су у датом 
случају толино далено nомерене,да су их једва разлиЈ<овали у жутој и црвеној области. 
Коначну nотврду те чиљенице добио је Џон Оуном, сарадню< оnсерваторије Маунт 
Вилсон и Паломар. То nомераље nоказује да се ЗС- 273 удаљава од нас само шест 
nута сnорије од брзине светлости. Судеhи по томе nодатну, галансија ЗС- 273 мора 
се налазити од нас на удаљености од отnрилине две милиарде светлосних година. 

За ра~лину од других галансија, ноје су толино далеко да се једва разлинују у нај
моl'iНИЈИМ телесноnима, ЗС- 273 има визуалну привидну величину 12 m. 6, то јест, 
ла1<0 се може видети и аматерсним телесноnом. 

Други објент, ЗС - 48, нано је показао Гринстејн, има спентралне линије 
померене према црвеноме делу спентра за величину ноја одговара брзини удаљаваља 
веiЮЈ од треhине брзине светлости, односно удаљен је од нас 3,6 милиарде светлосних 
~одипа . На веhој удаљености налази се само једна досада отнривена галансија, ноја 
Је далено пет-шест милиарди светлосних година. Спеi<три остала три необична објента 
- 3С- 147, ЗС- 196 и 3С 286- још се nроучавају. 

Астрономи А. С. Шаров и Ј . Н. Јефремов (Моснва) и истовремено Херлен Џ. 
Смит и Дори Хофлајт (Јелски универзитет, САД) детаљно су nроучили 3С - 273. 
За ту сврху они су проучили историју овог објеi<Та, снимљеног на многим фато nло
чама: Сјај љегов оцељивао се методом уnоређења са три звезде чији је сјај nознат, 
а I<OJe су се налазиле на истим фотографиј ама. Анализом је обухваhено на стотине 
сттана у тоi<у више десетина година, од нраја XIX вена, што је Смиту и Хофлајту 
омогуhило да нађу средљи сјај исnитиваног објеi<та,nри чему су нађена nериодична но
лебања између звездани."'< величина 12m.3 и 12 m.9. Али много чудније било је отнриhе 
ненолиi<о I<ратнотрајних интезивних"расnламсавања",при I<ојима је звездана величина 
тог чудноватог објеi<та снанала до 11 m. 5 (тј. интензитет зрачеља растао је 3---4 nута). 
'!'лавна група распламсаваља била је регистрована између 1927 и 1929 године. Затим 
)е уследио приметан пад сја ја. Овај занључан потврдили су и совјетсни астрономи. 

I<ai<O наводе амерички астрофизичари, од објента димензије неi<олино хиљада 
светлосних година, нолина је свана галансија, не може се оченивати промена сјаја за 
ненолино часова или дана, јер свана физична појава ноја би могла изазвати толини 
снон сјај а, чан и ано би се нретала брзином светлости могла би се проширити на целу 
галан.~ИЈУ тен после много хиљада година. Према томе, те изненадне и огромне про
мене Јачине зрачеља говоре у прилог томе, да објент 3С - 273 мора имати нене 
саставне делове - може бити необичне звезде- способне да зраче 10000 пута интен
зивније ~f- најсјајнијих познатих супернова. Шнловсни објашљава најмоhније "супер
звездане променљива оптично зрачеље узајамним дејством избациваног потона 
носмичi<ИХ зраi<ова суnервисоних енергија са магнетсним пољем звезде. По његовом 
мишљељу~ радио зрачење изазивају те исте честице прилmюм љихове даље еволуције 
у галанси)И' 

Гeopzuje Бороцки 
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КАКО ДА НАЧИНИМО АСТРОНОМСКИ ДУРБИН 

С .обзира ,,\ на висОI<е цене израде објеi<Тива за астрономсне f.\Урбине, мислим 
да би сразмерно јефтина диоптерсна стакла пр~дстављала доста среhно рсшење. 
За маља увеличања може се нористити и следеhа I<Омбинација: 

Сл. Ј 

Објеi<тив (4) је -диоптерс1<0 стаi<ЛО + 1 (жижне даљине 01<0 1000 mm.) 
0 = 52 mm. Да бисмо спречили да зраци из непожељених светлосних извора па

дају на објентив и поi<варе и онш<о не нарочито висони нвалитет слике, неопхо

дан је овде штит (\) од ланог нартона. Дијафрагма (б) је начиљена од дебљег 
нартона са отвором 0 = 17 mm. од објентива је удаљена 440 mm. Ону ла р (9) састоји 
се из три сочива . На сл. 1 приi<азан му је само спољни изглед, тј . само месингани 
оклоп у наме су сочива . Објентив ј е ради ла i<шег чишћења уметнут у нрат1<11 
отсечак цеви (З) ноји са унутрашње стране no средини има жљеб. Жљеб треба 
поставити ус1<Ом траном филца, на I<Оји Ће нале\ш објеi<Тив. Днјафрагма се танође 
умеhе у један нратни отсечаi< цеви. Она је са љене унутрашље стране учврш
Ћена нормално на оптичну осу дурбю-Iа. Међутим разтша ј е у томе, што се мора 
водити рачуна да прстен у I<OMe се налази објектив буде стабилан а прстен у но
ме је дијафрагма поl<ретљи в . Овом прююм треба водити рачуна да слободан про
стор између спољне стране прстепа у наме је дијафрагма и унутрашље површине 
певи (2) ипак не буде толини, да прстен један пут намештен nочне да нлизи. 
Месингани оююп окулара (9) је насађен на понретни део (8) од тврдог нартона, 
ноји се ослаља на статични део ( 7) причвршhен за цев дурбина. 

Сл. 2 

Сл. 3 

Окулар је детаљно приназан на слици 2. (1) је понретни тубус од нартона 
(2) је месингани оклоп, са (З) су о5~леж~и з1вртњи I<Оји ,~а је окулар причврш
ћен за понретни нартонски тубус. Да би се избегло да сочиво (5) лежи на металу 
обложиhемо га филцаном траном (4). Сочива (7) и (8), ноја леже у ужем делу ме
синганог онлопа, причвршћена су прстеновима од челичне жице (6). Напомена: со
чива 5, 6, 8 припадају прворазредној гарнитури "Космос" - Franckh Verlag Stutt
gart. 

Сочиво (5) је nланонвенсно сочиво 0 = 38 mm, жижна даљина 80 mm. Со
чиво (7) је расипно биноинавно сочиво 0 = 12 mm. Сочиво (8) је бинонвенсно 
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0 = 12 rnm. жижна даљииа 31 mm. То би било у најЈ<ра!шм цртама најnотрсбиије 
за ионструкцију овог дурбииа. 

Под условом да nосмарач има добр статив, овим се дурбином може извр
шити низ иитересантних nосматраља. Може се видети lmp. Јупитер са четири 
највеhа сателита, Сатурнови nрстенови и Марс нао дисн. Даље се може Д;)бити 
врло леnа слина Месеца, и за ведрих ноhи маглина у Андромеди нао облачиh. 
Овим се објентивом може добити и много веће увеhаље, унолю<о применимо бољи 
онулар. Таиав онулар ноји се може наhи уз мало труда nриназан је на сл. З. 

(1) је nланонвеисно сочиво оиренуто равном_ страном nрема ону 0 = 26 mm, 
жижна даљина 35 mm. Заштитни 01шоn окулара (2) је од алумииијума, сочива 
(1) и (4) су одвојена металним nрстеном (3). Бинонвеисно сочиво (4) има исти nреч
иии иао и претходно, жижну даљииу 45 mш, а на љега належе банелитни nрстен 
(5) у • чијем је ширем делу ахроматско сочиво (6).· nречнина као_ и nретходна, сас-
тављено из.;.три".међусобно ..:слеnљена ~ сочива. . 

Прилииом руновања овим онуларом треба _:.nазити~ да~·,nрстен..:(7) но ји nри
чвршhује сочиво (6)..,ј~буде увеЈ< Добро Уврнут~иаЈ<О би_;, .се избегло ·оштеhење 
сочива. 

NOVAIНIPOTEZA 
О POSTANКU SISTEMA 
ZEМLJA - MESEC 

Sustina nove hipoteze о postanku si
steшa Zemlja-Mesec koju је izneo sved
ski naucnik ALFVEN, sastoji se u sle
decem: Mesec је nekada Ьiо planeta 
Sunceva sistema, ali kasnije, uhvacen od 
strane Zemlje, postao је njen saputnik. 
Kasnije se Mesec raspao na dva dela i 
od jednog dela njegove materije, koja је 
dospela na Zemlju, obrazovani su kon
tinenti. 

Navedena katastrofa odigrala se pre 
3-4 rnilijarde godina, sto u potpunosti 
odgovara periodu obrazovanja ranih slo
jeva na Zemlji, kako је to ustanovljeno 
geoloskim ispitivanjima primenom radio
aktivnih metoda. 
Као osnova za novu hipotezu posluzio 

је ignorisan u svoje vreme rad nemackog 
uciteljaGERSTENKORN-a,koji је stam
pan 1955 god. GERSTENKORN је od
redio putanju na kojoj је Zemlja uhva
tila Mesec, koji је tada jos Ьiо Sunceva 
p1aneta, kada јој se ovaj priЬliZio i po
vukla ga na veoma ekscentricnu putanju 
sa suprotnim kretanjern. Od toga rno
menta Mesec је postao njen pratilac, 

ДраzуШuн Гajuli 

росео је da јој se priЬlizuje i oЬilazi 
oko nje. Gravitac!one sile dejstvovale su 
na sistem Zemlja-Mesec sve dok ovaj 
zadnji nije росео da se krece ро polar
noj orЬiti, umesto kretanja u ravni koja 
је Ьila Ьliska ekvatorskoj. Visine talasa 
za vreme plima i oseke dostizale su 8 km., 
а sami talasi su se kretali ро Zemljinoj 
kugli za 6 casova "polirajuci" njenu po
vrsinu. Vektor ugaonog rnomenta Meseca 
promenio је tada smer u odnosu na 
Zemlju, jer је ova pocela da se obrce u 
istorn smeru kao i Mesec. Kada је Me
sec prisao Zemlji na nedozvoljeno rasto
janje raspao se. Polovina, а mozda i 
veCi njegov deo, dospeo је tom prilikom 
na Zemlju i obrazovao kontinente. Nije 
iskljuceno da se celokupna Zemljina kora 
sastoji od Mesec :ve materije. Jedan deo 
odvojene шaterije је ponovo рао na 
Mesec i obrazovao kra ~ere, а drugi је 
usled vrtloznog kretanja otisao u pro
stor i jos uvek pada na Zemlju u vidu 
rneteorita. Izvestan deo Zemljine mate
rije је prilikom katatrsofe takode Ьiо 
izbacen u prostor, odakle se i on vraca 
u vidu meteora. Ukoliko је u mornentu 
katastrofe na Zemlji postojao tivot, pri
mitivni organizmi su mogli Ьiti izbaceni 
u prostor i na ovaj nacin nova hipoteza 
objasnjava tragove zivota, koji su nadeni 
na meteorima. 
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Ako је hipoteza tacna, Zemljina kora 
се imati istu gustinu kao i Mesec. Za 
eksperimenta1nu potvrdu ove hipoteze 
neophodno је ро шШјеnјu autora, pro
dutiti dubinska busenja Zem1jine kore 
u Tihom Okeanu (projekat "Moho"). 
Ako unutrasnji deo Zernlje iша vecu 
gustinu od njene kore, moze se desiti, 
da mi tivimo na istom tlu, kao sto је 
onaj koji се otkriti na Mesecu prvi pri
speli kosrnonauti. 
prema "Science News Lettres" 

N2 19 1963) 
м. м. 

Освовве заковвтоств плаветскоr 
рељефа. - Познати совјетсии нау
чник Г. Н. Катерфељд, председник 
Комисије за nланетологију Аиадемије 
науиа СССР, у члаику nод горљим 
насловом износи да се деформација 
Земље може разумети из планетолошке 
теорије која има за основу упоредно 

проучаваље морфотеитонског развитка 
Земље и осталих nланета. 

У вези с тим он истиче да се расnо

ред морсиих басена на обема полулоп
тама Земље и Марса приближно по
винује ornuтeм заиону. Таио се уочава 
да се nовршине тих басена nовеhавају 
од 61 • северне до 61 • јужие шир ине 
и оно одговара размери планета. Нај
већу површину морсиих улегнућа има 
Земља (71 %), затим Марс (38%) и 
најзад Месец свега (20%). На северној 
хемисфери Земљиној развитаи зонских 
структура је ишао путем ствараља 

континената и претвараља геосинкли

нала у набрана узвищеља. Међутим, 
на јужној хемисфери преовлађују ра
седи, дислокације и удубљеља где се 
разбијене платформе претварају у оке
анске басене. Та законитост је у изве
сном облику изражена и на Марсу с 
напоменом што он нема набрану (гео
сииклииалну), већ само блоковску 
(пласасту) структуру са дислокационом 
- радијалном тектоником. Љегов ари
дни климат и у вези с тим велииа 

морфолошка активност ветра дају благе 
форме рељефа које заједно са рас~дима 
и старим долииама рашчлаљаваЈу по

вршину планете на ниске платое (не 
више од 1,5 krn). 

На основи претходног теоријског 
разматраља дата је и хипотеза да пла
саста тектоника Антарктиде треба да 
има концентрични - радијалан ка
рактер, који одговара законском распо
реду критичких меридијана 60-120° 

_ в 150-30°. При томе се истиче улога 
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меридијана с географском дужнвом 
105° иао границе у ориЈентаЦИЈИ глав
них праваца дислонација Евроазије; на 
заnаду од љега nреовлађује СЗ, а на 
истону СИ nравац дислонаци)а. 

( Ученые заnиски ЛГПИ им. Гер
цен;: т. 151, вкл., 1958) 

Др М. Зеремски 

О питаљу тектовског порекла 

лвввсквх облика Марсове повр
IПвве. - На nовршини Месеца уста
новљено је више од 700 линијсних 
струитура ноје се nростиру десетину 

до стотине иилометара, nредстављене 

отвореним nукотинама, долинама и 

браздама. У резултатима статистичиих 

обрада које се налазе у селенографским 
материјалима nоиазане су основне за

ионитости у просторном расnореду и 

у nравцима линијсиих струнтура на 

Месецу. 
Анализирајуhи сличне статистичне 

nодатие са карте Марса, предузете још 
1949. год. с циљем јаснијег утврђиваља 
заионитости расnростраљења Марсових 
"оаза" и "нанала" , аутор их уnоређује 
с тентонсиим дислокацијама месеца и 
Земље и резултатима еисперименталног 

моделоваља и nри том установљава 

ружу дислоиација Марса и Месеца. 
Тако он ионстатује да доминирајуhу 
црту у струнтури nовршине Марса, 
заједно са нисиим nространствима мор

сиих улегнуhа, представљају теитонсне 
дислонације. Оне су изражене у обли~у 
"канала" и nоиривене растиљем ЧИЈе 
присуство и дозвољава да се виде са 

Земље, с обзиром на љихове релативно 

мале шириие. Томе у многоме допри
носи и сама nласаста структура Марса, 
искључиво скелетног караитера, на 

површини са маље nластичним мине

ралима стена него на Земљи. 
Главни nравци дислокација у Мар

совој литосфери су следеhи: СЗ-ЈИ 
и СИ-ЈЗ, С-Ј и И-З; ССЗ-ЈЈИ и 
ИСИ-ЗЈЗ. Међу љима је најјаче 
изражен југоисточни правац пружа~а 
у средини. Порекло ових дис.локаци!а 
и љихова предоминатна ориЈентациЈа 

су, по аутору, резултат измене обима 
планете, која је последица љеног не
равномерног обртаља. 

"Оазе" и линије "канала" су међу
собно генетски повезане. Та веза се 
моделује радијалиим дислокацијама J:Ia 
благо нагнутом сферном омотачу, ИОЈИ 
се образује под дејством централног 
притиска. Сходно томе, "оазе" се могу 
посматрати као изворишни центри тек-
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тонских деформација, а линије "канала" 
- које излазе из љих као тектонсl<е 
дислокације. 

Распоред "оаза" и "канала" по 
ширинама није случајан. На јужној 
полулопти ови облици су многобројнији 
него на северној, што одговара веlюј 
површини морских улегнуfiа дотичне 

Марсове хемисфере. Средља честина 
"оаза" на јужној полулопти је двапута 
већа, него на северној . У пределима 
сваке десетостепене зоне јужне полу
лопте средља честина "оаза" је у целини 
неизмељена, изузев зона у пределима 

између З5° . И 62°. ШИр1Ше И поларним, 
где се јављај у аномалије. У зони З5 ° . 
ширине она је два пута маља, а у зони 
62°, напротив један и по пут вefia, док 
у поларној зони (80-90°) равна нули. 
Карактеристично је да мали број 
"оаза" у ЗОНИ З5° . ШИрИНе ОДГОВара НИЗ 
узвiШiеља типа платоа (Икар, ФаеШан, 
ЕлекШра, Еридаи, Авзонија, Елада, 
Hoaxuc, Аргира I), а затим острвски 
плато ПроШеј, Огигес и Tay Atac, у 
поларној зони (Антар1<тичю1 плато). 
Повећаље средље честине "оаза" у 
зони 52°. шир ине је везано за про
странство "јужног океана" - главне 
низијсЈ<е области на Марсу. 

"Океаничност" јужне полулопте и 
сужеље Марсових "мора" према северу 
одговарају океаничности јужне полу
лопте и сужељу континената Земљи
них према југу. Те појаве, заједно с 
асиметријом поларних области обе пла
нете, указују (по сличности са Земљо111) 
на асиметричну фигуру Марса односно 
спљоштеност љеговог екватора. 

Велики СирШ се сматра као тектонска 
депресија, образована на линијама Оро
синске и Дасаронске дислокације. 

У закључку је дат преглед хипотеза 
о пореклу линеарних облика Марса, 
према историјском развоју и то: вулка 
ско-метеорска (Мак Лафлина) и ме
теорска (С. М. Токмачева и Клајда). 
Обе хипотезе се одбацују због тога што 
прва не усваја постојаље биљне при
роде у "каналима" и "морима", а друга 
што сматра распоред "оаза" и "канала" 
случајним а не законитим. Аутор је 
мишљеља да "оазе", ,;канали" и "мора" 
имају флористичку природу, како је 
то већ nрви изнео Скиапарели обја
шљавајући тиме љихово порекло у 
вези с тектонским развитком планете. 

(Г. Н. Катерфељд. "ИзвестияГеогр. 
общ. СССР", т. 91, Но З, 1959) 

Др М. Зере.t~ски 
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Sovjetski geofizic'!ari su konstru
jsali pobolj sani magnetometar. Vladimjr 
Bobrov sa Instjtuta zemnog magnetjzma, 
jonosfere ј prostiranja radio talasa, objavjo 
је pronalazak poboljsanog magnetometra, 
kojj ј е konstrujsan u tom Instjtutu. 

Novj magnetometar је vrlo staЬilan 
ј neobjcno osetJj jv kvarcni element na 
koga uopste ne deluju varjjacjje tempe
rature, u normalnim granicama. Dosa
danjj nacjn postavljanja magnetometra 
је napusten i sada је on oslonjeп na 
vlakno od kvarca. Instrument је vrlo 
precjzan ј оп moze da zabelezi promene 
magnetnog polja koje njsu vece od jednog 
miJjonitog dela gausa, za svake dve lucne 
minute ј cak, kada se te promene dogadaju 
u intervalu maпjem od jedne -vremenske 
sekunde. D 1 Eks. ragos av mger. 

Eng1esko opticko preduzece "Ser 
Hauard Grab-Parsons" projzvelo је za 
astronomsku opservatorjju u Edinburgu 
jedan vrlo interesantan teleskop. Ovaj 
teleskop је, ustvarj, blizaпac, posto ima 
dve cevj sa ogledalima jste veJjcine od 
40 santjmetara, sa dopunskjm Kasgreno
virn ogledalirna, koja poboljsavaju kvaljtet 
i upotreЬJjjvos t jnstrumenta. 

Ovo sve nije nesto narocito, posto ima 
astronomskih instrumenata astrografa i 
sa tri ра cak i cetiri cevj, Ovde se radi о 
necem drugom, najme: dok jedna strana 
ovog teleskopa irna odredenu zvezdu u 
polju vjda, druga u isti mah moze da 
posmatra druge zvezde na daljini od 
najvj§e pet stepenj od prve zvezde. Ovo 
је vrlo vazno, posto omogucuje istovre
meno pracenje dva objekta па istom 
jnstrumentu. N ovi teleskop је potpuno 
automatjzovan. 

Dragoslav Eksinger 

Astronomi sa osobltom painjom 
proucavaju promenljive zvezde iz vi§e 
razloga. Dok su promenljive zvezde sa 
severne nebeske hernisfere vrlo dobr о 
proucene, dotle one sa juzne nebeske 
hemisfere, gde ima znatno manje opserva
torija i posmatraea-amatera, nisu tako 
dobro posmatrane i istrazivane. 

C:uveni istocno-nemacki astronom, 
Kuno Hofmajster, uspeo је svojirn naj
novijirn proucavanjirna na jиZno-africkoj 
opservatoriji Bojden, u blizini Blem
fontejna, u Juzno-africkoj republici, da 
osetno popuni praznine u poznavanju . 
juznih promenljivih zvezda. On је sada 
u Berlinu objavio rezultate svojih .posina- · 
tranja, koja је izveo snimajuci jU!no · 
nebo na nekih 805 fotografskih pl<Юt. · 
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Osim brojnih ispravki ranijih posmatranja, 
on је pronasao па desetine novih pro
menljjvih zvezda. 

Dragoslav Eksinger. 

Do sada se smatralo da, ako ima 
Ьiljnog sveta па Marsu, da su to neke 
vrste mahovjпa i lisajeva, koje mogu da 
podnose surovu klimu, kao ј izvesne 
vrste tzv. nizih Ьiljaka, odnosno pro
stijih Ьiljnih formj, koje su se prjvikle 
na specifjcne uslove na Marsu. 

Sada је jedna grupa amerjckih na
ucnika dosla do zakljucka, da је verovatnije 
da na Marsu postoje i uspevaju Ьiljke уј§е 
strukture, tj. one Ьiljke koje ne spadaju 
u sasvirn prirnitivne mahovine i lisajeve. 

Eksperirnentalnirn putem ovi naucnicj, 
predvodeni Stivenom Ziglom, dosli su 
do zakljucka, da odredene vrste ksero
fjta i drugih trava, na prirner, mogu da 
rastu u oskudici kiseonika, sa jacjm dej
stvom ultraljuЬicastih zrakova i na vecirn 
bladnoeama. Odredena vrsta, tzv. eu
forЬia klandestina, bolje је uspevala u 
"mar;sovskirn" klirnatskirn uslovirna (ek
sperimentalno izvedenim), nego u oЬi
cnim Zemaljskim. 

Dragoslav Eksinger. 

Sudar Zemlje sa nekim nebeskim 
telom! Vrlo zanirnljiva tema, а takode 
i eesto diskutovaпa i medu strucnjacima 
i medu laicima. Opste је misljenje da је 
sudar паsе planete sa nekim objektom 
vecim od meteorita, ako ne iskljucen, 
onda neoЬicno redak fenomen. 

Profesor univerziteta u Bostonu, SAD, 
astronom Dzerald Hokins, izueavao је 
mogucnosti sudara Zemlje i Meseca sa 
drugim neЬeskim telom, odnosno telima, 
tokom geolo§ke proslosti na§e planete. 
1, on је dosao do zakljuCka, da su sudari 
sa vecirn objektirna krajnje retki, medu
tirn, uspeo је da ustanovi koliko је masivno 
nebesko telo, koje Ьi se moglo sudariti 
sa Zemljom, Ш Mesecem, u maksirnalnom 
slueaju. 

Za Zemlju, on је izraeuпao da to telo 
iznosi 1017 kilograma, dok za Mesec 1011 

kilograma i to, jedan takav sudar u 
nekoliko milijardi godina. Ovakva ne
beska tela vec spadaju u red rnalih pla
neta, kao 8to је na pr. Eros. 

Dragoslav Eksinger. 

Мaida је Lunjik Ш snirnio nevidljivu 
stranu Meseca sa priliCnim uspehom, 
ipak i dalje predstavljaju osoЬito vaZпo 
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polje rada snirnc1 1 mape Mesecevih 
regioпa, koji se mogu posmatrati sa 
Zernlje samo povremeno, kada је naro
cito povoljna liЬracija, tj. fenomen koji 
nат pomalo otkriva marginalne predele 
Meseca sa опе, nevidljive strane. 

Zato је od veli.ke vaznosti rad direktora 
Astronomske opservatorije u Kjotu, Ј арап, 
pozпatog astronoma Dr. Эotaro Мijamota. 

On је uspeo da nacini prve, vjsoko 
precizne ј vrlo korisne mape 1.юmenutih 
podrucja, koje su vec poslu:lile nekjm 
americkim strucnjacirna da pomocu njih 
i snirnaka koje је izveo Lunjik III, povezu 
formacije na Mesecu, koje se protezu 
sa vidljive na nevidljivu njegovu hemi
sferu. 

Dragoslav Eksinger. 

О проблему образоваља морфо
лоlllког лика планета Земљииа 
типа. - Настављајући упоредна nро
учаваља морфотектонских особина Зе
мље и планета њене групе, совјетски 
научни1< Г. Н. Катерфељд издваја сле
деће типове законитог расnростраљеља 
планетских струЈ<тура: 1. зоllскоеква
Шорски, својствен Месецу и Земљи. 
2. аси.t~еШрично-зонски, карактеристи

чан за Марс и Земљу и З. сег.t~епШио
Аiеридијански, познат само за нашу пла
нету. Асиметрија планетског рељефа 
повећава се са порастом масе и брзине 
сопственог окретаља планете. Образо
ваље сегментно-меридијанског типа 
структуре, по аутору, изгледа да је 
везано с присутиошћу планетиног ма
сивног сателита и са историјском про
шлошћу развитка двојног система пла
нета- сателит (у овом случају система 
Земља - Месец). 

На основи тих планетолошких сли

чности дата је претпоставка да распро

страљеље океанских удубљења и пла

нниских појаса Венере у својим осно

вним цртама треба да одговара зонСЈ<ом 

распростраљењу тих структура на Зе

мљи и Марсу. То јест, јужна полу

лопта Венере изједначује се са северном 

више океанСЈ<ом, а љени планински 

појаси изгледа да заузимају зоне око 

35°. северне и З5° јужне ширине. 

(Геогр. сб. XV. АН СССР, М. -Л. 
1962) 
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Meteorolozi SAD i Japana rasma
traj tl mogucпos ti saradпje па polju upo
zпavaпja i koпtrole uragaпa i tajfuпa. 
Ocekuj e se da се g la vпu ulogu odigrati 
ispitivanj a pomocu satelita i raketa. 
] еdап od пaj\raz nijil1 zadataka ј е pravilпo 
tumaceпje podataka sa satelita о infra
crveпim zraceпjima iz uragaпskih oЬlaka 
na visinama u cilju predvidaпja pocetka 
ovih пepogoda, na osnovu odredivanja 
eпergije oЬlaka . РоsеЬпа раzпја posve
ceпa је rasmatranju nacina uЬlazavanja 
uragana. 

(M/R, 23. Ш 1964.) 
В. А. 

ТЕХ је skraceni naziv za novi projekat 
automatskog istrazivackog uredaja koji 
Ьi mogao da se krece sam ро M esecu i 
plaпetama bez obzira па neravne terene. 
U redaj ima oЫik skoljke i krece se "skla
panjem kapaka" . Radio uredaj u unutra
s пj os ti ovog "istrazivaca" cije su dimen
zije 1 х 1, 5 х 0,3 m, pokrece polutke 
jedпu preko druge u sukcesivnim ciklu
sima i tako omogucuje kretanje brziпom 
od oko Ј 2 m/min. Struju za napajanje 
urcdaj се dobijati iz suncaпЉ celija. 

(M/R, 23 Ш 1964.) 
В. А. 

11 decembra 1963 god. Naucno 
istrazivacki institut Tokijskog univerziteta 
izvrsio је uspesno laпsiranje istrazivacke 
rakete "Lambda" 2, koja se podigla na 
visinu od 4ЈО km i zatim раЈа u more na 
rastojanju oko 600 km od mesta lansiranja. 
Prethodno lansiranje, od 24 avgusta 
1963 god. zavrsilo se neuspesno . U vrhu 
rakete Ьili su postav1jeni instrumenti 
koji su sla1i na Zemlju podatke о jono
sferi, kosmickim zraёenjima, Zem1jinom 
magnetizmu i drugim pojavama. 

Visina, koju је postigla raketa "Lam
bda" 2 spada u najvece postignute visine 
istrazivackim raketama posle SSSR-a 
i SAD. 

U Japanu se proizvodi i projektuje 
nekoliko modifikacija raketa "Lambda", 
medu kojima i cetvorostepena raketa, 
predvidena za postizanje maksima1ne 
visine od 1060 km. Potisak prvog stupnja 
ove rakete iznosi 38,5 tona, а vreme 
rada 18 sec. Trostepcna modifikacija 
rake~e "Lambda" 3 ima duzinu oko 
18 т, diametar 0,7 т, а potisak motora 
prvog stepena oko 38,1 t. 

("Voprosi rak. teh". No. 4, 1964) 
В. А. 

ВАСИОНА XII. 1964. 2. 

V1ada SAD resila је da smanji sredstva 
za radove na programu "Rover", zbog 
cega su NASA i КАЕ odredili 150 miliona 
dolara u 1964/65 godini za ovaj program, 
u odnosu na 200 miliona do1ara u 1963/64 
godini . Ispitivanja u letu nuklearnog re
aktivnog projektila NERVA odlozena su 
na neodredeno vreme, dok се se ostala 
ispitivanja nastaviti prema ranijem pro
gramu. Prva "topla" ispitivanja reaktora 
"Y..ivi" B4-D sa modifikovanom aktiv
nom zonom predvidaju se za pocetak 
Ј 964 god. U toku 1963 godine Ьiо је izvr
sen niz ispitivanja reaktora "Кivi", koji su 
utvrdili uzroke havarije reaktora ,.Кivi" 
В4-А u vreme njegovog ispitivanja u 
1962 godini. 

(,.Voprosi rak. teh." No. 4, 1964) 
В. А. 

Centar NASA se priprema da odobri 
sumu od 100 000 do1ara za ispitivanja 
metoda kojima се as~ronauti vrsiti merenja 
posle ateriranja na Mesec. Sestomesecna 
studija treba da da odgovor kako da se 
mere oЫik i velicina Meseca kao i kako 
da se oznace pojedine tacke na povrsini 
u cilju dalje navigacije. 

(MJR, 9. III 1964.) 
В. А. 

U americkim Philco- Research 
1aboratorijama radi se na konstruisanju 
instrumenata pomocu koga Ьi mogli da 
se detektuju tragovi proteinskih makro
molekula u cilju utvrdivanja tragova 
zivota na Marsu. Preciznost instrumenta 
је 0,03 mikrograma u rastvoru od 1 ml. 
Detekcija se zasniva na promeni Ьоје 
koju Ьi proteinski mo1ekuli izazvali u 
specijalnim karbo-cijanskim bojama. In
strumenat се se koristiti u kapsulama 
tipa "Ranger", koje se budu spustale na 
Mars. 

(MJR, 2 Ш 1964.) 
В. А. 

Koristeci stari stacionarni mcrdel 
rakete jedne firme, grupa studenata sa 
Tehnoloskog instituta u Ilinoisu, kon
struisa1a је i izgradila raketni motor na 
tecni pogon. Motor moze da se pali 
kontinualno pri cemu se mere potisak, 
brzina sagorevanja, kao i uticaji oblika 
mlaznika i drugih parametara na sago
revanje u motoru. Projekat је delimiёno 
pomagao Nacionalni nauёni fond. Motor 
се se koristiti za oglede u toku stud.ija. 

(MJR, 9. Ш 1964.) 
В. А. -
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UREБAJ ZA АМА TERSKO MERENJE КARAKTERISТIКA 
REAKТIVNIH MOTORA 
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Pri definisanju konstrukcije ovog uredaja proslo se od uslova i mogucnosti 
amaterskog rada u organizacijama Narodne tehnike kao i materijalnih mogucnost i 
istih. Takode se racunalo na tehnicka sredstva kojima ove organizacije vec ras
polazu kao i na izvesnu pomoc mesnih privrednih organizacija- preduzeca. 

Za uspesnu delarnost sekcija JARD-a neophodna је saradnja sa radio-ama
terima, kino i foto-ameterima itd. BazirajuCi se na mogucnost i potrebu takve 
saradnje definisan је ovaj uredaj za snimanje podataka cijom racunskom 
obradom dolazimo do dijagrama potiska i pritiska u toku rada raketnog i1i drugog 
reaktivnog motora. 

UreJaj se sastoji od materijalnog klatna za ciju masu moze da se prievrsti ispi
tivani motor. U obrtnoj tacki klatna ucvrsccna је vclika skala sa stepenom podclom. 
Polje skale је crne Ьоје, а podele su svetlo-zutc. Poluga klatna је obojcna takode 
svetlo-zuto i pretstav1ja kazaljku . Na potrebnoj udaljenosti i upravno na ravan oscilacija 
klatna postavljena је kino-foto-kamcra, tako da polje snimaka bude popunjeno opsegom 
skale i klэtnom sa motorom. Na samom motoru izveden је prikljucak iz komore sago
revanja i u isti uvrnut manometar sa skalom do 10 Рс tj. desetostruko od predvidenog 
pritiska u komori, tako da pokazivanje "bud~ t; vidnom polju kamere. 

Као preventiva uvedeno је elektricno daljinsko upravljanje kamerom i paljenje 
motora, kao i kazaljke maximuma na klatnu i manometru. 

Sl. Ј. Kopija snimljene jilmske trake za vreme rada raketnog motora. Brzina snimanja: 
64 snimka и sekundi. S leva па desno иocljiva је promena иgla <р zЬog dejstva potiska. 
U motoru је amatersko kompozitno gorivo PV-58 (sme!a parafina i crnog Ьаrиtа), koje 

је razvijeno и sekciji JARD-a Mostar 
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Vremenska baza sшmljenih podataka obezЬedena је samom filmskom trakom 
posto kamera izvrsi odreden broj sn.imaka u sekundi. Na taj nacin na filmskoj traci 
ostaje zaЬelezeno stanje u toku rada motora i posle razvijanja fJima uz pomoc projek
tora mogu se sastaviti tabele koje daju podatke za crtanje dijagrama promene ugla 
otklona klatna ср 0 i pritiska Рс sa vremenom rada t od poeetka ра do kraja sagorevanja 
u motoru, tj . krive ср = f(t) i Рс = f(t). 

Prvi izvod ug\(1 otklona ро vremenu ф= dcp nalazimo grafickom metodom iz sa-
dt 

mog dijagrama ср = f(t) prostim merenjem ugla tangente u od11branom broju tacaka na 
krivoj ср = f(t) i preno~enjem istih na dijagram ip = f(t) gde је ip izrзZeno ordinatom 

1 

у ip [mm] ра ucrtavamo krivu ф = f(t). 
Drugi izvod ugla otklona ро vremenu је 

i ocitavamo ga analogim grafickim pos
tupkom sa krive ф= f(t). 
Na doblvenim dijagramima treba utvr
diti razmeru za uglovnu brzinu i uglovno 
ubrzanje za usvojeno polno rastojanje 
Н [mm] sa kojim su crtani dijagrami: 
Razmera nanosenja vremena t (s] na svim 
dijagramima је pozeljno da bude ista i 
treba da iznosi 

Ut =; ~::~] [т:,] 
Razmera nanosenja ugla otklona klatna 
ср0 na prvom dijagramu doblvenom oci
tavanjem sa filma је 

sec 
SL .2 GRAFitKIM DIFERENCI · 
RANJEM IZ DIJAGRAMA 'f•j<t.) 
DOBIVAMO DRUGA crt/A OIJAGRAMA 

Razmera koju treba naneti na ordinati 

za ocitavanje uglovne brzine ф [_!_] 
Us [ Ј Ј Uф - Ut. Нф mm-:; 

Razmera koju treba naneti na ordinati za oeitavanje uglovnog uЬrzanja 

.. u·· ср [ Ј Ј и· [ Ј Ј ср ---;;- ср - Ut. Hip mm. s' 

Onda smo u stanju da formiramo skalu na dijagramu, jer svakoj oeitanoj ordinati 

уф [mm] odnosno у ip [mm] odgovara uglovna brzina ф [~Ј odnosno ;р [ ~.] preko 

izraza: 

.. ·[Ј] .. .... [l] ср = И ср уср -; odnosno ср = уср уср -:;; 

т 
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uzimajuci za ordinatu у vrednosti podele na ordinati npr. 10, 20, 30, itd . [mm]. 
]z teorije klatna mozemo postaviti jednacinu ravnoteze momenta: 
Fl = ]qi + Rxlt + Gsincp.lt 

F = Jqi + Rxlt ; Gsincp.lt [К р] 

ра је to izraz za trenutnu silu 
potiska koja је delovala na masu 

G 
klatna - · 

g 

Poznate su: 

~ [S - •]; Rx [kp] =/(ф) 

dok za dato klatno treba odre-
diti ili izmeriti: -

1 [ст]; lt (ст] ; G [К р] = Ј (t) 

jer se tezina menja u toku :rada 
zbog sagorevanja goriva u motoru. 
Za odredivanje momenta inercije 
klatna na osnovu pozna:ih dimen
zionalnih i tezinskih podataka slu
zimo se klasicnom metodom ili 
pak za priЬiizne proracune uzi-

МОТОА 

mamo srednju teziпu sa i bez goriva SL .Э 
i racunamo 

SKIC.A KLATNA 

Ј Gs [ • Ј Ј = Је + mlt• -1-Ј Ml!t 2 ~ -;-zt• Kpc1m· 

G 
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Sracunavanje vrsimo kroz tabelu za svaki delic sekunde na npr, za kameru koja Ьi 
snimala 50 snimaka u Ј sekundi tabela Ьi imala oblik: 

r!J 

1 

[!.] t IG. lt. si1zcp 

1 

Rx Rx.lt Jqi F 
[s) 

ср о sincp 
(Крст] [К р] (Крст] [Крст] [Кр] 

1 

01 01 01,...... 01 
8 8 8'-" 8 -;::;-01 01 -;::;- ~ ....... 01 ... ... '-" ... '-" 
ьо 

.~ '? ~ tt ~....., 01 
N :::;- ~:а~ ·~ 11 ....,.., ~~·е- ~ ;.а :е. 

о 0,00 - - - - - - - -
1/50 

2/50 

3/50 

4/50 

itd. 
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Faktor otpora vazdиha prj kretanjи klatna ј otpora и lezi§tи је mala ve\i~jna ali mo!e 
da se za svakj иredaj posebno, snjmanjem slobodnih oscj\acjja, prora~иnom odredj 
njegova zэvisnos t od brzine ф klatna i prikaze и oЬiikи dijagrama kao kriva Rx =/(ф). 
Metoda obracиna је oЬimna ра ovdje nije izlozena . Za priblizne obra~иne is ti moze 
da se zanemari . 

Podaci koje s racиnavamo kroz predhodnи tabelи dаји krivи F = f (t) kao i 11kupno 
vreme "tь" motora od F = О ра ponovo F = О. Onda mozemo sracиnati: 

Ukupni impuls ispitivanog motora је / 1 = о Гь Fdt [Kps]. 

Grafickom integracijom doЬijemo vrednost ovog integrala 

~ Fi+Fi+l [F, +F,. 
l1 = 6.tьL_. --2- = 6.tь --

2
- + F2+F3 +F,+F.+ . .. 

1=0 

Vreme таdа motora је tь [s] i lako isto oci tamo sa dijagrama F = f (t) posto је motor 
r~di o samo pri F =F O. 
Tezt:ua pogonskog punjenja \Хfи [Кр] se иtvrdиje merenj em motora pre paljenja Gmo 
[Кр] i posle izgaranja goriva bez ciscenja Gm, [Кр]: Wи = Gmo - Gm, [Кр) 

Tezinski ртоtо!г gasova (о)• [Ksp Ј 
<й= Wu[Kp] 

tь s 

i оmоgисије da sracunamo ostale parametre. 
Specijicni impuls I, [ s] 

1=-..!.!_ [s] 
' И7и 

Sтednji ef ektivni potisall 

F = lsw[Kp] 

Sтednju efektivnu brzimt isticanja 

_ F r~~~J Vj =C---:- = gls -; 

Pтitisak Рс [ Кр 1 и komori sagorevanja и fиnkciji vremena takode ocitavamo analizom 
ст• 

snimaka i crtamo krivи Рс = f (t), ukoliko је mogиce 1·acno ocitэvanje sa snimka. Za 
raketni mo~or је od in•eresa maksimalлa vrednost postignиtog pritiska pri cemu treba 
voditi racиna о inerciji pokazivanja insrrиmenta. 

U svakom s\исаји na osnovи dijagr?ma pri tiska Рс= f (t) ili pak na osnovu polo
zaja kazaljke maksimuma na manometrи mozemo da odredimo prosecnu vrednost 
pritiska и komori Рс . 

Тетратаtита Те [0К] u komori sagorevanja se obicno ne meri zbog kompliko
vane ins trиmentacije za merenje. Istu је mogиce sracиnati ako poznajemo karakteristike 
goriva kojim је pиnjen raketni motor. 

Tako za poznata goriva i njegovih prodиka ta sagorevanja: 
рь = spec. tezina goriva [Kp/m3

] 

Аь = povrsina sagorevanja goriva и т• 
А 1 = povrsina preseka gr\a mlaznjka u 1112 

R = gasna konstanta prodиkata sagorevanja u [Kpm/g , kg] 

Ср 
К=-= eksponent izentrope za prodиkte sagorevanja kod temperature 

Cv 
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sagorevanja. Ovdje pretpostavljamo temperatиrи Те' , ра odredиjemo Ср ј Cv odnosno 
k. Tada је temperatиra и komorj 

( 
2 ) k+J 

Те = (~)" . Рс•. g. k k+ 1 k+ 1 [о К] 
Аь т• РЬ· R 

Uko\iko ova temperatиra nije bliska prepos~avlj e no j Те' poпav\jamo pos ~иpak 
polazeci od sracиnate temperature Те . 

Brzina sagorevanja т [m/s] odredиje se па osnovи poznatog vremeпa rada nю:ora 
tь [s] i dиzine pиnjenja Lb [т] 

Т = ~: [ mfs ] 
ра tako imamo sve date za ispitivani mo:or, koje sи neophodne za proracиn karak ~e
ristika projektila и koji se isti иgradиje . 
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ХийоШеза асШробиолоzа Кронида 
Љубарскоz 

~иЗНЕНАДИЋЕ нАс овЛИЦи ~: 
; ЖИВОТА НАЈМАРСУ .. 
Аваеробвеlбвљке с каротввовдом 

уместо хлорофвла 

У Совјетском Савезу је прошле 
године објављена кљига "Цртице о 
астробиологији" (Очерки по астробио
логии), коју је написао Кронид Љу
барски, један од ученика познатог 
оснивача астробиологије Тихова. Кро
нид Љубарски износи мноштво пода
така о резултатима посматраља Марса 
током многих деценија и на основу 
тога износи своја лична размишљаља 
о могућности живота на овој "црвеној 
планети". 

По мишљељу Кронида Љубарског, 
живота се на Марсу морао појавити пре 
много милиона година, знатно раније 
него на Земљи. Љубарски се позива 
на истраживаља познатих совјетских 
астронома Фесенкова, Масевичеве и 

l11g. DRAGOSLAV DIMIC 
~lan JARD-a - sekcjja 

Mostar 

Паренагоа, који су дошли до занључна 
да Сунце, зрачећи милијардама година, 
постепено смаљује своју масу. Тиме 
постепено слаби и љегова сила теже, 
те се од љега планете постепено уда

љују. Тај процес је веома спор и непри
метан, али се ипак осећа. 

Удаљујући се од Сунца, најпре је 
Марс дошао у такве климатсЈ<е услове 
да се тамо могао појавити живот. Али, 
он се, по свему судећи, веома брзо 
и нашао ван тако повољне зоне. Уместо 
развијаља , као што је било на Земљи, 
уместо еволуције i<a све савршенијим , 
сложенијим облицима - ка дрвећу , 
ка животиљама, нарочито сисарима и 

људима - тамо се живот морао борити 
да опстане на оном нивоу до којег је 
већ стигао. То су били, углавном, 
организми, највероватније биљке, ниже 
врсте - нешто слично нашим алгама, 

микроорганизмима итд. Другим речима, 
на Марсу се живот конзервирао на 
нивоу какав је био на Земљи пре више 
од милијарду година, прилагодивши 
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се изванредно суровим климатским и 

другим условима. 

Уместо дисаља сисаље кроз 

кореље 

На Марсу је, на пример, одавно 
нестало кисеонина у атмосфери и данас 
се Марсова атмосфера, највероватније, 
састоји од угљендионсида, азота и 
аргона. Марсовсне биљке узимају,због 
тога, нисеоник не" дишуhи" кроз лишhе, 
нао у нас, веh "сишуhи" кроз коре. 
ље, растапајуhи га из тла . То су ана
еробне биљке. Црвена боја Марса 
сведочи да је љегово тле састављено 
од гвожђевитих стена (вероватно ли
монита), које су упиле веома много 
кисеонина. 

Биљке на Марсу, уколико уопште 
постоје, упијају инфрацрвене зраке, а 
не одбијају их као што то раде наше 
биљке. Марсовске биљке због тога 
нису зелене , веh црвенкасте . Њиховом 

животу није потребан хлорофил, који 
је главни саставни део зеленила наших 
биљака, веh у свом телу имају наро
тиноид, који им даје црвенкасту боју 
- као, на пример шаргарепа (мрква), 
која такође у свом телу има доста 
каротиноида. Ипан, марсовске биљ1<е 
мора да су на знатно нижем степену 

развитка од наше мркве, а вероватно 

нису ни тако велике. Њихова исхрана 
је бедна, јер на Марсу готово да и 
нема воде, па је свана капљица течности 
на овој пустиљсi<ој планети драгоце
нија но код нас у Сахари . Тамо нема 
ни I<иша, ни росе. 

На Марсу је веома хладно. Само 
се понекад и на врло нратно време 

жива у термометру може попети изнад 

нуле . Да се не би смрзле, марсовсi<е 
биљке се штите од хладноhезагреваљем 
тла испод себе и OI<O себе, нао што то 
чини и неко грмље у хладним пределима 

на Земљи - на Хималајима, Памиру 
и Сибиру. Тако бар претпоставља 
Кронид ЈЬубарски. 

Марсовски организми- наже он
се највероватније неhе моhи подврhи 
било ком делу класификације земаљ
ских живих биhа. Ипак, они не морају 
бити баш потпуно примитивни. При
родни услови Марса су у своје време 
били прилично благотворни за поја
вљиваље веома високоорганизованог 

живота. Принцип неповративости ево
луције вероватно је деловао тако да 
пре можемо очекивати извесно уса

вршаваље организама на Марсу, него 
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љихово враhаље ка првобитним при
митивним облицима . 

То значи да организми, најверова
тније биљке, на Марсу могу бити и 
мали, и скромни, и неразвијени али 
не и потпуно једноставни и примити
вни. Ти организми доводе до промена, 
сезонских и других, које видимо на 
површини Марса када га посматрамо 
телескопом. 

Хипотеза Кронида ЈЬубарског не 
може да буде ни потпуна, ни тачна, 
из простог разлога што немамо довољно 

тачних података о условима који владају 
на Марсу. Ипак, та размишљаља су 
занимљива, присиљавају нас да и сами 
размишљамо. Уосталом, нолико су та 
мишљеља близу или далеко од истине 
показаhе нам релативно блиска бу
дуhиост . 

с. к. 

НЕКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ О КО
СМОНАУТСКИМ ЛЕТОВИМА 

Првикосмонаут света Јуриј Гагарин, 
који је на космичком броду-сателиту 
"востш<" један пут обишао око Земље 
12. априла · 1961. године, још увек нос;и 
рекорд највеhе висине орбиталнQг лета. 
Највиша тачка љегове орбите (апогеј) 
била је 327 km изнад површине Земље. 
Ни један од каснијих совјетских и 
америчких космонаута није достигао 
ту висину. То је учиљено намерно, јер 
је Гагаринов лет открио да се веh 
oceha штетно дејство не тако далеi<ОГ 
првог радиою<тивног појаса, ноји окру
жава нашу планету. Занимљиво је да 
се Гагарину са љегове рекордерсне 
висине од 327 km пружила могуhност 
да једним погледом обухвати 1/41 'Део 
Земљине кугле. Сви остали космо
наути су могли видети само још маљи 
део. 

* * * 
Десети, најмлађи космонаут света 

и прва жена која је боравила у космосу 
Валентина Терјешкова облетела је 48 
пута око Земље . Најнижа тачка (пе
ригеј) љене орбите била је на висини 
182 km. С те висине она је у исто време 
могла да види Москву и Берлин -
градове који су један од другога уда
љени око 2.000 километара. 

* * * 
Када за људе на Земљи почне то-

тално помрачеље Месеца, за I<Осмонаута 
ма Месецу he наступити тотално по
нрачеље Сунца. 

с. к. 

Месечеве мене 

Последља 
Млад Месец Прва четврт Пун Месец 

четврт 

d h m d h m d h m d h m 
Јул 2 31 з 1 9 12 з 1 16 Ј2 48 24 Ј6 58 
Август 1 04 з о 7 20 17 15 04 10 23 06 26 

з о 10 Ј6 
Септембар 28 16 02 6 05 З5 12 22 24 21 Ј8 21 

Планете 

Меркур- Током јула није видљив . Петог августа , у најповољнијој елонгацији ове 
године, видљив је 27° источно од Сунца. Треба га тражити над западним 
хоризонтом непосредно после залаза Сунца. Тада је привидне величине 0.6 
и пречню< а 7".5. Фаза планете је "прва четврт" . После овог датума привидно 
се ~рибл~жава Сунцу, престаје да буде видљив и другог септембра је у дољој 
КОit}укци_;и Брзо с~ поново удаљава од Сунца тано да је веh 18. IX у највеhој 
западНОЈ елонгациЈИ. Тада се може запазити пре излаза Сунца ниско над исто
чним хоризонтом. У дурбину се види као дисн у фази "последље четврти" 
привидног пречнш<а 7" .2 и привидне вели чине 0.1. После ове елонгације 
Меркур до краја септембра остаје невидљив. ' 

/ 
/ 

0 ... 5 
1--------~ 

Сл. 1. Привидни йоложаји Меркура у односу на Сунце у ово-И троАtесечју. Исйре
кидане линије су йриближни йол ожаји хоризонта у. тренутку излаза Сунца (источни 
хоризонт) и у тренутку залаза Сунца (зайадни хоризонт). Исйрекидана стрелица 
йретставља йриближно йомерање небеске сфере у односу на хоризонт за йола часа. 



46 ВАСИОНА XII. 1964. 2. 

Ве11ера - Као "Зорњача" nривидно nролази сазвежђа : Бика, Ориона, Близанаца 
н Рана . И злази све раније: оно 3'' nрвог јула а оно ЈЬ50"' nрвог октобра . Исто
времено заостаје за Сунцем тано да се у другој nоловини августа и у сеnтембру 
може nосматрати читапих 2" пре излаза Сунца . Венера се у овом nериоду 
удаљава од Земље те ј ој nривидни лречюш оnада од 54" .6 на 18".5. Сјај 
nланете расте од -3 .8 ( 1. VII) до максимума -4.2 (26. VIII) и олет оnада 
до -3 . 7 (1. Х) . 

Марс - Привидно заоста ј е за Сунцем и nролази сазвежђа : БИЈ<а , Близанаца и 
Лава. Излази све раниј е у другој nоловини ноfiи : око Jl• 50111 (1 . VIII) а 01<0 

011 20"' (1. Х) . Марс се постепено приближава Земљи те му привидни пречнин 
расте од 7" .8 на 9" .4. Привидна величина му ј е практично константна Ј .6. 

Jy iiuiuep - Дирентан је и привидно прелази из сазвежђа Овна у Бина . Ту је у застој у 
Ј 5. IX и до краја тромесечја не напушта ово сазвежђе. Излази све раније: 
Ј . VII оно Ј 1• а 1. Х већ око Ј911 • Сјај му расте од -Ј.7 на -2.3 привидних 
величина , а лри.видни преч ник од 33 " .О на 43 ". 1. 

C01Тtypu - Ретроградан ј е у сазвежђу Водолиј е. 24. VIII је у опозицији са Сунцем 
те се види тоном целе ноћи. Привидна величина nланете се у овом тромесечју 
мења ОД 0.9 ДО 0.6. у тренутку опозиције nривидна елипса Сатурнова прстена 
има вешшу осу 41 " .9 и малу 7" .8 дон је nривидни лречнин диска nланете 
17".0. Са Земље се в иди северна страна лрстена . 

Ура11- Дирентан ј е у сазвежl)у Лава. Тоном септембра (2. IX) је у нонјующији са 
Сунцем. 

IV 

\f ~ ,,, 
РЕ 11 

РЕ 1 

"' "JUPITEl<._ 

1 
11 

111 

IV 
Сл. 2. Појаве код ЈуйиШерових саШелuШа. Римским бројевима обележене су йри

видне йуШање чеШири велика саШелиШа у околини ЈуйиШерова диска. Са йо два словО 
обележене су Шачке у којима се могу йосмаШраШи йоједине йојаве. Север је горе а исШок левО 

Сл. 3. Изглед СаШурна око ойотчuје 1964. 
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Положаја Јупвтероввх сателита 

Таблица даје распоред Јупитерових сателита у односу на дис1< nланете сваки 
дан у 1 h SEV . Кад је број изостављен, одrоварај уfiи сателит се налази иза Јулитера. 

Датум W .. . disk ... Е W ... disk ... Е W ... disk ... Е 
1 

Ј ул 1 Август 1 Септембар 
-~------!,--------------7---·-

Јул 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

23 . . . Ј4 
Ј ... 234 

. .. 2Ј34 
2Ј ... 34 

3 ... Ј4 
3Ј ... 24 
32 ... 14 
23 . . . 4 
41 .. . 23 

4 ... 123 
421 ... 3 
423 .. . Ј 
431 .. . 2 
4З . 2 . 1 

423Ј .. . 
4Ј . .. 23 

... 412З 
21 . .. З4 
2. з. 4 

З1 ... 24 
з .. . 214 

23Ј ... 4 
. 1 . 2З4 
... 142З 

214 . .. з 
42 ... 1З 

4ЗЈ .. . 2 
43 .. . Ј2 

4З21 .. . 
· 42 ... 31 

4 .. . 2З 

421 .. . з 
24 ... 31 
З1 . . 42 
з ... 214 

З21 .. . 4 
.. . З14 
. з . 2З4 

2 . 1 . З4 
2 ... 134 

З1 ... 24 
З4 .. . 12 

З421 . .. 
42З .. . Ј 

41 . . . З2 
4 . . . 123 

42 ... 1З 
413 .. . 2 
З4 .. . 12 

З214 .. . 
2З ... 14 

1 ... 324 
. . . 1234 

2 .. З4 
13 .. . 24 
з . . . Ј24 

З12 . .. 4 
2З . .. 41 
14 ... 32 
4 .. 12З 

421 .. . з 
4 . Ј . З 

Појаве у Суичеву систему 

d h 
7 07 Марс 2• северно од Месеца 

Ј Ј Ј2 Венера у застоју 
Ј2 2Ј Уран 4• јужно од Месеца 
18 08 Венера 5° јужно ОД Марса 
25 - Персеиди (7 дана) 
26 17 Венера у највећем сјају (-4.2 прив. вел.) 
27 04 Сатурн з· северно ОД Месеца 

Авг. 1 - Персеиди (5 дана) 
2 04 Ј упитер 2• северно од Месеца 
5 20 Меркур 27° источно од Сунца 

10 - Персеиди (З дана) 
18 23 Меркур у застоју 
23 08 Сатурн з· северно ОД Месеца 
24 21 Сатурн у опозицији са Сунцем 
29 Ј 1 Венера 46° заnадно од Сунца 

43 .. . 12 
4312 .. . 
432 . . . 1 

41 ... З2 
. . . 412З 

2Ј . . . 43 
.. . 134 

з . . . Ј24 
312 ... 4 
З2 ... 14 
1 ... З24 

. . . 124З 
21 . .. 43 
42 . . . 13 
4З ... 2 

4ЗЈ ... 2 
4З2 . . . Ј 
4Ј .. . З2 

4 ... Ј23 
42Ј ... з 
42 ... Ј3 
з ... 42 
3 . Ј . 24 

32 . .. Ј4 
13 ... 24 

. .. Ј 234 
Ј2 ... 34 
2 ... 134 

13 ... 24 
з .. . 412 
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Сеnт. 2 08 Мернур у доњој Ј<Онјующији са Сунцем 
2 23 Уран у нонјующнји са Сунцем 

10 23 Мернур у застоју 
15 ОО Ј упитеру застоју 
18 13 Мернур 18° заnадно од Сунца 
19 12 Сатурн 3° северно од Месеца 
21 16 МерЈ<ур 0°.6 северно ОД Урана 
23 01 Почета•< јесеЈ:rИ 
25 20 Ј уnитер 1 о северно од Месеца 

Појаве код Јупнтерових сателита 

РР - nочетан nролаза, SP - свршетан nролаза, РО - nочстаЈ< онултације, 
SO - свршетаЈ< онултације, РЕ - nочетан nомрачења (е 1шилсе) и SE - свршетан 
помрачења. 

Појаве код Јупитерових сателита 

'"' '"' ... 
:s: "' :s: "' ~ 4) ~ "' :е u t:: ~ :е 4) t:: ~ ~ 

~ 5> Q) "' » :Е> "' "' 5> 4) "' ... · о- ... 1iщ ~ ·о- '"' ~ ·о-

"' о,Щ "' "' "' о,Щ 

t::{ ~(/) u t:: t::{ ~(/) u t:: t::{ ~(/) u t:: 

1 h т 1 1 1 h т 1 1 1 h т 1 1 
јул 13 14 551 11 SE 7 4 27 11 so 

1 1 40 III · РО 14 2 19 1 РЕ 7 4 43 111 РР 

1 3 51 III so 14 23 49 11 рр 
8 23 08 11 SP 

6 3 51 1 РЕ 
15 о 59 1 рр 

14 2 04 II РЕ 

7 2 19 1 рр 15 2 11 II SP 14 2 53 1 рр 

7 4 28 1 SP 15 3 06 1 SP 14 4 29 11 SE 
8 1 16 III РЕ 

16 о 21 1 1 so 
1 

14 4 33 11 РО 

8 1 40 1 so 20 1 20 111 РЕ 14 500 1 SP 
20 

1 з 30 1 111 SE 
9 3 28 ш SE 22 2 26 II рр 

14 22 53 1 РЕ 

12 2 56 11 РЕ 22 2 52 1 рр 15 2 171 1 so 
14 2 04 11 SP 15 21 20 1 рр 

15 3 38 1 so 22 4 47 II SP 15 23 17 11 рр 

19 2 28 111 SP 22 4 59 1 SP 15 23 27 1 SP 
21 2 25 11 рр 23 2 15 1 so 16 1 37 11 SP 

23 22 50 ш SP 
21 4 48 11 SP 

2З 23 27 1 SP 07 22 26 111 РО 

22 2 08 1 РЕ 23 23 28 11 so 18 о 12 III so 
2З 2 52 1 SP 23 23 28 11 1 so 

21 4 З9 11 РЕ 

26 4 З8 ш рр 22 о 47 1 РЕ 

29 4 02 1 РЕ 
29 444 1 РР 22 4 06 1 so 

з о 2 241 11 so 30 23 12 1 РР 22 23 69 1 РР 
30 23 20 11 SE 

з о 2 40 1 рр 

30 23 37 11 Ро: 
23 1 16 1 SP 

30 4 48 1 SP 23 1 4З 11 РР 

31 2 02 1 1 so 31 о 52 111 рр 
23 4 оз 11 SP 

31 11 19 
1 SP 

август 1 31 1 59 11 so 23 22 З3 1 so 
6 

1 о 571 IIL 1 SO 
1 

31 2 42 111 1 SP 
1 

24 21 22 Ш ј РО 

6 2 20 11 SE септембар 
24 22 29 11 so 

6 2 39 11 РО 
24 23 3З ш SE 

6 4 З6 1 рр 
6 12 зо 1~ 1 

РЕ 25 2 04 ш РО 

7 о 25 1 РЕ 
6 2З зо РЕ 25 3 49 ш so 

7 з 58 1 so 7 1 оз 1 РР 29 2 42 1 РЕ 

8 1 12 1 SP 7 1 54 11 SE з о о 56 1 1 РР 
12 2З зо Ш 1 SE 7 2 06 11 РО з о з оз 1 SP 

7 з 10 1 SP з о 4 07 11 рр 
1З 2 З1 11 1 РЕ 

1 1 
30 121 10 1 1 РЕ 13 з 03 1 III РО 

РР - почетан пролаза, SP, - свршетан nролаза, РО- почетан онултације 
SO - свршетаЈ< онултације, РЕ - nочетан помрачења (енлиnсе) и SE - свршетан 
помрачења. А. Ћ. Кубичела 
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АСТРОМЕТРИЈА- НАУКА О ТАЧНОСТИ 

"Најтачнија", "најстарија" , "основа астрономије" - често се ованви епитети 
дају астром,~трији. Али сусрећемо и ова1ше оцене: "нонзервативна", "рутинсна" , 
"одумирућа . Према томе, шта је та науна? Каi<Вим циљевима служи? Има ли она перс
пентиву? 

На сва ова питаља но:<ушаћемо да дамо одговор у овом чланну. 
Астрометрија је науl(а, чији је главни з:щатан да са мансиАiалном тачношћу од

реди ноординате небесi<ИХ тела. Осим овог задатна, астрометрија се бави nроблемима 
одређиваља тачног времена, утврђиваљем система астрономсннх нонстаната, а таноlје 
и I<ретаљем Земљиних полова . -

AI<O будемо одр еђивали ноординате звезда у тону низа година , тада можемо 
одредити сойсrТtвеио креiйаrье зdезда, тј. привидно по.\\ераље звезда једне nрема другој. 
НапоЈшљемо да се услед сопствених I<ретаља звезда постепено мељају облици саз
вежђа. Сазвежље Велю<ог Медведа , ноје добро знају сви љубитељи астрономије 
сада има изглед нола, али пре 50 000 година оно је сноро личило на лопату, а нроз 
50 000 година имаће изглед тигаља са ручицом. Hei<e звезде нрећу се веома споро и 
љихово I<ретаље можемо уочити само после посматраља у тону многих деценија , нод 

других звезда ова нво нретаље можемо приметити nратеtш их свега неношшо година. 
Астрометрија - то је науна о тачности. Без тачности нема астрометрије. До 

последљих времена астрометријсна мереља остала су једна од најтачнијих мереља у 
науци . Астрометристи уг лове мере са тачношћу од О", 1 и чаi< од О" ,01 , та ч ност мереља 
у астрофотографији достиже О, 1 минрона (минрон је 0,001 AIAt). Зашто је то потребно , 
о томе ћемо овде говорити . 

Астро_,\етрИја је најстарији део астрономије. Apuciituл и TuAtoxapuc, старогрчни 
астрономи, били су први који су приступили одређиваљу координата звезда . Живели 
су у првој половини III вена пре наше ере . Једно и ло столеће касније познати грчни 
астроно.\\ •Xuiiapx саставио је први наталог положаја око 1000 најсјајнијих звезда. 
Ма да је Хийархова тачност посматраља ненолино лучних минута , ње1·ова посматраља 
ни до данас нису изгубила од свог значаја. И до данашљег дана за астрометрију је од 
велиног значаја каталог звезда, танође оно 1000 на броју , ноји је саставио средље
вековни узбекски астроно.\\ Улугбек, унук Тамерланов. У граду Самарi<анду (Средља· 
Азија) Улугбек је саградио у то време велину опсерваторију, на нојој је и извршио 
своја многоструна посматраља звезда. Главни инструмент Улугбекове опсерваторије 
био је гигантсни квадрант, чији је лук био 63 .11 дуг. Полюћу оваквог нолосалног угла
мера., постављеног у меридијан, он је мерио висине небеских тела. 

У данашље време класични инструмент за одређиваље координата звезда је 
,wepuдujaNcкu круz. Помоћу љега астроном извршава две операције: одређује тренутак 
пролаза небеског тела кроз меридијан (у чијој ј е равни, у идеалном случају, олтична оса 
цеви меридијансног круга) и мери висину небесног тела изнад хоризонта. Даље, зна
јући тачно месно време и географску ширину опсерваторије, астроиом рачуна, на 
основи тр ::нутка пролаза и висине небеског тела, љегове ноординате- ректасцензију · 
и денлинацију. Посматраља астронома увек су оптерећеиа низом грешака, ноје зависе 
од самог посматрача, од меридијанског круга (тј. од тога како је израђен и постављен) 
и, на крају, од стаља атмосфере . Ано су у прошлом веку личне грешке астронома биле 
најглавнији узроци који су онемогућавали добијаље положаја звезда високе тач
ности, то данас, захваљујући широној примени електронине, фотографије и аутома
тине, човек све маље и маље учествује у посматрачном процесу. На пример, недавно: 
су на Пулковској опсерваторији израдили фотографски вертиналюi нруг. На овом 
инструменту улога астронома практично је сведена на улогу оператера, који управља : 
инструментом, а не посматрача на љему. Приближно такву улогу игра астроном при 
посматраљу и на низу других аутоматских и полуаутоматских инструмената ·сна фото
електричном пасажном· инструменту, на фотографском · зенит-телескопу итд). Сада 
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остаје да астроном посвети више пажње инструменту, да га детаљно испита и да uпо 
боље обра~а утиц~ј Земљине атмосфере . Такви појмови као што су "грешке лим
бове поделе , "сави)ање цеви инструмента" , "неправилности наглавака обрmе осо
вине", "утицај ветра" већ су давно,ушли у терминологију астрометриста, а грешке и 
односне п~~равке координата звезда, које се скривају под горњим терминима, често 
дост~жу 1 и више, и безусловно их треба обрачунати при обради посматрачког ма
териЈала . 

Резул.тате посматрања астрометристи објављују обично у облику каталога тач
них положаЈа звезда . Код речи "каталог" појављује се асоцијација са каталогом би
блиотеке или каталогом-проспектом неке фирме . Ова сличност је само спољна . Ис
ти~а је да каталог звезда, такође као и поменути каталози, представља списак зведа, 
КОЈа садржи више или мање подробно знање о њима : редне бројеве звезда ·по раз
ним каталозима, привидне величине звезда, њихову боју и такозване спектра:пне 
класе, тачан .положај и сопствено кретање и др . Међутим, по свом значају 
~а астрономи)у, по напору што астроном у лаже у тај каталог .(а овај рад 
Је стварно огроман - на један апсолутни каталог, који садржи tlкo 1000 
звезда, потр=бно је око 10 година рада групе од неколико људи), по оним истражива
вањима ко)а претходе састављању каталога, овај рад можемо упоредити са састав

љањем енцикло~едије. И сваки нови каталог одражава дату епоху, епоху посматрања. 
За ту епоху он ЈС карактеристичан по свом систему положаја, својим грешкама, -ме
тодама посматрања и обраде. 

За одређивање сопствених кретања звезда - како то показује пракса - треба 
имати бар два каталога , чија се времена посматрања разликују бар 30 година . Само 
У том случају можемо уверљиво одредити сопствена кретања . Можемо рећи да време 
ради за сопствена кретања звезда . Стварно, што је већа разлика епоха посматраља 
каталога, тим је већи пут који превали дата звезда на небу у односу на друге звезде. 
На пример, звезда ех Ursae Minoris- свима позната као Северњача- има сопствено 
кретање У деклинацији од - 0,006 за годину дана , из чега следи да се за 100 година љ-ен 
положај У односу на друге звезде измени свега за 0" ,6. Ако је грешка посматраља ·у 
каталогу± 0'>1 (а таква је грешка добрих каталога), тада се сопствено кретаљ·е Север
љаче одређује са,грешком од око 30% . Резултати су тачнији, ако су два ·или више ка- · 
та~ога добијени на истом инструменту . У то.'\\ случају, ако инструмент (рецимо мери
дИЈански круг) задржи своје особине у току указаних 30 година, тада и грешке ·које 
се уносе у каталог имаће исти знак и приближно исту величину. Зато сувише честе, 
непромишљене преправке инструмента, нарочито ако се оне врше у току посматрањв 

за ка:алог, могу изменити његов систем и у извесној мери искварити .резултат- по
ложа)е звезда, а самим тим и сопствана кретања. У овом се састоји, у извесној мери, 
конзервативност астрометрије, која је неопходна и нужна. У вези с тим треба приме
тити, да се за последњих 50 година тачност посматрања координата звезда скоро није 
повећала. У датој етапи развитка астрометрије за даље повећање тачности препреку 
чини Земљина атмосфера која нам квари лик звезде. Турбуленци)а атмосфере,-непра
вилно преламање светлосног зрака са звезде у атмосфери (или, као што кажу астро

номи,- "аномалија рефракције") - то је камен спотицања садашње аст.рометрије. 
За астронома нарочито је незгодна такозвана "павиљонска рефракција", која иза
зива аномално кривљење з рака у близини павкљона са инструментом. У борби щютив 
таквих аномалиЈа павиљон се проветрава пре посматраља, продувава се вентилаrо
рима. Међутим, телескоп можемо поставити високо, на неко брдо, да би га изнели ·из 
најнижег слоја Земљиног ваздушног океана . Све ово умаљује рефракцијске анома
лије, али их не искључује у потпуности. Ново решеље овог изванредно сложеног проб
лема треба тражити у постављаљу посматрачких станица ван граница Земље . · 

Радови Пулковске опсерваторије (код Лељинграда) створили су једну целу епо
ху .У астрометрији. Положили су основу пушювске школе фундаменталне аст.ромет
ри)е. Оснивач ове школе је В. СШруве, творац Пулковске опсерваторије. Пулковска 
астрометријска школа позната је по строгости метода посматраља и обраде, потпуним 
и брижљивим испитиваљима инструмената и услова посматраља. Пулковска опсерва 
торија је увела у праксу одређиваље апсолутних координата на два различита инстру
мента: ректасцензије- на великом пасажиом инструменту, денлинације - :на :вели
ком вертикалном кругу (ове оригиналне приборе предложио је В. СШруве) . .По :nлаву., 
који је,саставио В. СШруве при осниваљу Опсерваторије, на ова два инструмента -.сва
юа 20 година 9дређују се каталози сјајних, такозваних "фундаменталних" звезда 
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При апсолутном одређиваљу координата звезда широко су коришћена посматраља 
звезда у горљој и дољој кулминаци ј и, а нарочито посматраље поларних звезда . Бриж
љиво су испитиване и искључиване личне грешке посматрача . У сагласности са СШру
:еовuАI плано.'lt , добијени су чувени пулковски аnсолутни каталози за 1845, 1865., 1885., 
1905. и 1930. годину, а у скорој будућности завршиће се каталози за 1960. годину . 

Први фоШографски верШикални круг. йнсШруменШ је йосШа
вљен у СанШјаzо де Чиле, где ради ексйедиција Пулкоеске 

ойсер11аШорије 

Пулковски асполутни каталози нашли су широку примену пра састављаљу 
фундаменталних каталога, који представљају резултат обједиљаваља у један каталог 
многих каталога различитих опсерваторија. Тако, на пример, систем Босовог "Опuпег 
наталоrа" (GC), који је објављен у Сједиљеним Америчким Државама 1937. године, 
заснован- је са скоро 1/3 (тачније: 29%) на пулковским каталозима. ма· да по броју они 
дају свега 1/6 укупно искоришћеног Босовог материјала*. У фундаменталним ката
лозима нао да се коицентрише тачност добијена сваким од nосебних ката-лога , астро 
иома, опсерваторије, искључују се или смаљују грешке сваког појединог. Тачност 
савременог фундаменталног каталога је приближно± 0",03. У садашње време каталог 
FK4·, који је састављен у Астрономско-нумеричком институту у Хајделбергу (СР 
Немачка), користи се као међународни фундаментални каталог. Овај каталог заснован 
је: на. посматраљима звезда извршеним у XIX и ХХ веку, чија је епоха око 1915. г. 
У Хајделбергу· се издаје специјални годишљак ("Apparent p1aces of the Fundamental 
Sta-rs~') у. којем се публинују координате свих звезда из каталога FK4 за сваки десети 
дан. Одавде се оне мог.у интерполовати за жељени тр =Нутак. 

Међутим зашто су потребне координате звезда? Пре свега за народну привреду. 
Обезбеђеље народне привреде тачним временом - један је од најважиијих задатака 
IIC'qk)мet"pиje. Тачно време одређује се из посматраља звезда чије координате морамо 

*"Ово· се.објашљава тиме~што је приликом формираља Босовог каталога пулков
ским натапоэима~ због в.ихове високе тачнолти, дата већа тежина (Прим. прев•)• 
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знати у границама тражене та ч ности. Без знаља тачлих координата звезда не може да 

буде ниједан геодета. Посматрајуlш звезде, чији су nоложаји на небу тачно nознати, 
одређује он положај својих тачана на Земљи (ове тачке на Земљи зато се и називају 
"астронО.\\Ске тачне") . Координате звезда сваног часа користе нрманоши бродова и 
навигатори авиона, ма да они љима не требају са таi<О висоном тачношhу. Постоје сnе
цијалне гране астрономије - "nоморска астрономија" и "ваздухоnловна астрономија", 
у којима се обрађују методе одређиваља брода и авиона из астрономсних nосматраља. 

Треба реhи, да се потреба за тачним nоложајима звезда у nоменутим струнама сваке 

године nовеhава. 
Положа ј и звезда nотребни су, танође, и самим астрономима. Тачно одређи

оање ноордината nланета , но .\\ета , сателита - nриродних и вештачких, немогуhе је 
без знаља тачних ноордината звезда, без звезданих каталога. Без аnсолутних каталога 
зоезда не добијају се аnсолутна соnствена нретаља звезда, а самим тим и многи резул

тати звездане астрономије. 
Зато данас не треба говорити о одум.ираљу астрометрије, него о љеној другој 

младости, јер само тачнија астрометријска nосматраља могу да одговоре на питаља 
нао што су: колико је неравномерно обртаље наше Земље? (у ротацији Земље уочене 
су сезонсне и СI<Оновите промене) , нуда се nомерају Земљини полови? Да ли је тачна 
лредnоставна совјетсног астронома И. Шкловског о вештачном nоставку Марсових са
телита? Да ли се nомерају нонтиненти? Што тачније будемо nознавали координате 
звезда и других небес1шх тела, тим боље hемо одговорити на сва избројана nитаља и 
објаснити многе друге нерешене nроблеме науке и nраксе. 

(Превео Т. Ћ .) Д. ПОЛОЖЕНЦЕВ, 
ст. научни сарадник 

Пулковске опсерваторије 

LANSIRANJE VASIONSKOG BRODA "RENGER 7" NA MESEC 

Naporj SAD na lansiranju vasionskih \etelica u pravcu naseg prvog suseda najzad su 
urodi\j plodom : ЗЈ jula u Ј4.26 ро nasem vremenu, tacno опаkо kako је planjrano, рао је na 
Mesecevu povrsjnu svemirskj Љrod "Ranger 7". Lansjran 28 jula jz vasjonskog centra 
"John Kennedy", Florjda, uz pomoc rakete "Atlas-Agena", ovaj brod tezjne 363 kg, posle 
leta od 68,5 l:asova preva)jo је put od Zemlje do Meseca u duzini od 389.864 km, funkcjonjsao 
besprekorno od pocetka do kraja, emjtujuCi sjgnale sa svojЉ sest TV-kamera. Vasjonskj 
brod "Ranger 7" jmao је samo jedan jedini zadatak: da snimi Mesec ј da te snimke emjtuje 
na Zemlju. On је to potpuno jzvrsjo, 

Brod "Ranger" konstruisan је od strane strucnjaka Laboratorjje za mlaznu propulzjju 
Ka\jforпiskog tehnoloskog Iпstituta u Pasadeпj (Kaljfornjja) ј Ьiо је, jzmedu osta\og, oprem
ljen sa б televjzjskih kamera, koje su Ьile podesene da snimaju pos\ednjih Ј З mjnuta leta. 
Od momenta kada su kamere pocele da rade, na 2080 km jznad povrsjne Meseca, ра do tre
autka kada se "Ranger" srusjo na Mesec prj brzjnj od oko 9.360 km/h, snjm\jeno је preko 
4.000 fotografija. Prvo su stupile u dejstvo dve kamere sirokog ugla, snjmajuCi u jnterva
lima od 2 1/ 2 sek, а tri minuta kasnije pocele su snimanje ј ostale cetiri kamere malog ·ugla 
џ intervalima od 2/1 О sek. Prve dve kamere poslale su ро Ј 60 fotografjja, dok su sledece ce
tiri zabelezile ро oko 970 slika. Zadnje fotografije su napravljene na vjsjnj od oko 900 т 
jznad povrsjne Meseca, neposredno pre udara broda о povrsjnu Meseca. Na ovjm foto
grafijama vjde se ·predmetj veljcjne automoЬila. Sijke su emitovane TV-putem na Zemlju, 
а kvalitet prjjema је Ьiо odljl:an. 

Fotografjje su emjtovane na Zemlju tako sto је jza svake kamere Ьila postavljena 
c:;ev od vjdikona. "Snjmak" se pretvarao u elektronskj sjgnal, pojacavan је 1000 puta; ра se 
preko specjjalnog uredaja ј pretvaraca moduljsao na odredenu frekvenciju. Jedan od dva 
TV-otpremnjka (бО Wat) kojj su se nalazili na vasjonskom brodu, upuCivao је vjdeo-sjg
aale na Zemlju. na frekvencjjama od 959,52 i 1960, 58 megacjkla. Specjjalno osvetljenje na 
vjdjkon-cevjma brjsalo је sliku, (;jm Ьi ista Ьila emjtovana, а pomocu vx.lo kompljkovanog 
~jstema casovnika onemoguceno је uzajamno preklapanje s1jka. Televizjskj otpremnicj sa 
broda slalj su vjdeo sjgnale na Zemlju, gde su jh prjmale dve TV-tanjjraste antene precnika 
25,5 т smestene u Goldstounu (Kalifornija). Sjgnalj su snjmanj na magnetske trake ј na 
Щm od 35 тт. Trj emjtovana snimka vide &е . na trecoj .i cetvttoj strani korjca, 
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Uspeti u lansiranju vasionskog broda, precizno pogoditi zeljeni cilj na putu kroz 
Kosmos od oko 400.000 km ј preko б8 casova leta ј izvrsiti odgovarajuce postavljene za
datke - је vrlo slozen i delikatan poduhvat. Treba uzeti u obzir kretanje ZemJje ј Meseca, 
gravitaciju оЬа tela, karakterjsticne perfomanse pogonskih raketa, ogromne brzine i druge 
parametre. Zbog toga је potrebno da citava armija tehnil:ara ј naucnika, sem svog uobi
ёajenog napornograda,bude tihdana u "stanju pripravnostj", Pet casova pre lansiranja "Ran
ger"-a centar za koordinaciju u Pasadeni, uspostavio је vezu sa lansjrnirn poligonom u Кејр 
Kenediju (Florida) ј sa mrezom stanica za pracenje koje se nalaze u Goldstounu (Kalifor
nija), Vumeri (Australija) i u Johanesburgu (Juzna Afrika). Telemetarskirn putem (radio 
vezom) obavlja se neophodno povezivaпje sistema vasionski brod - zemaljske stanice za 
pracenje. Pet minuta pre lansjranja rakete, sistemi svemirskog broda рrеШ su na unutarnje 
napajanje iz svojih baterija; 1,5 cas kasnije kada se suncane baterije broda "Ranger" okrenu 
prema Suncu, onda one pretstavljaju jzvor napajanja e\ektrjl:nih sistema u brodu. 

Koordinate putanje "Ranger"-a neprekjdno se racunaju uz pomoc ogromnih e\ek
tronskih racunskih masjna, tako da se svakog casa znalo da li brod letj u zeljenom pravcu. 
Informacije se prirnaju telemetarskim putem, а obrade podataka se vrse u ral:unskom centru 
u Pasadenj, Posle !б casova \eta morao је Ьiti izvrsen manevar broda u toku leta, komandom 
sa zemlje, sto је Ьilo vrlo krjtil:no, no "Ranger" је to uspesno prebrodio. Sledecih 48 satj 
pos\e manevra, brod se kretao racunskom putanjom koja ga је vodila tacno ka cilju, pro
secnom brzjnom od oko б.400 km/h. 

"Ranger 7" је рао na Mesec u centra!nj deo oЫasti koja је Ьila unapred oznace~~ za 
njegov cilj. Da Ьi se postigla ovako velika tacnost Ьila је potrebna savrsena harmOПIJa u 
radu vasionskog broda i оsоЫја na Zemlji, koje је pratilo rad broda i uspesno resavalo mnoge 
neophodne zadatke. Ра ipak, ј pored svega toga, Ьiо је neophodan manevar sa Zemlje posle 
Ј б l:asova leta, kako Ьi se korekcijom putanje brod uputjo tacno na zeljenj cilj. 

"Ranger 7" је pruzio prvu detaljnu sliku Meseceve povrsine i ucinio prvi ali znacajni 
korak u radu na pripremanju onog trenutka kada се prvi covek stupiti na povrsinu Meseca. 
Тај dan, 1970 god., ро misljenju americkih naucnika, sada vise njje tako daleko. 

Ing. DragutinKnezevic 

ХЕРАКЛИТ ИЗ ЕФЕЗА И ЉЕГОВА СХВАТАЊА КОСМОСА 

Хераклит из Ефеза није био астроном, па чак ни астролог. У његово доба, 
тј. у другој половини VI века пре н. е., човечанства тадањих културних земаља 
Блиског истока имало је доста изграђених nојмова из астрономске науке, без обзира 
на то што су неки од њих били нетачни, па чак и детињасто наивни. 

Овај Ефежании је био филозоф мрачних концепција и схватаља. У малоброј
ним фрагментима и извесном броју сведочанстава о њему, сачуван је известан мали 
број астрономско-космолошких идеја, које су интересантне; ако ни по чему другом, 
бар по ·томе што приказују ниво астрономског знања у Хелади тога доба. 

Стари грчко-римски аутори, у својим делима, оставили су нам нека сведочан
ства о схватаљима Хераклитовим. О небеским појавама има известан број реченица 
у спису: "Збирка филозофских мисли" од Аетноса, који је живео на неких шест сто
тина година после Хераклита. 

Према овом извору, Хераклит је тврдио да звезде настају згущњавањем ватре. 
Ово схватаље је врло занимљиво, јер је nрви nут код Херкалита јасно истакнута 
природа звезда- не само да су оне у усијаном стању, већ и да оне нису само светиљке 
обешене о небески свод, тј. сиhущне ва трице, него да имају димензије. 

Када говори о свемиру, Хераклит каже: "Све једном nостаје ватра". Ова 
реченица, коју нам је сачувао Аристотел у својој трећој кљизи Физике, изгледа на 
први поглед бесмислена . Али, то је уствари ,сасвим примитивно, но јасно изложен 
принцип ентроnије, који је тек у прошлом веку прецизирао Сер Виљем Томпсон, 
потољи Лорд Келвин. 

Симплициус у свом коментару Аристотеловог списа "0 Небу" каже: "Свет 
се ватром уништава и од ватре поново настаје, после извесних временских nериода, 
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у иојима се она с мером пали и гаси. Оваио је тврдио прво Хераюшт, а после њега 
и сви стоици". 

Ово Хераилитово мишљење је у силаду са најновијим схватањима извесног 
броја научнииа, који те ватрене катаклизме повезују са појавом нових и супернових 
звезда . 

Код Аетиоса, или Етноса, наилазимо на цитате "Свет (тј. свемир) је један" 
и "Небо је огњено". Ови Херакли:rови ставови су такође тачни. Наиме, свемир је 
једна целина и нема бесконачно много одвојених свемира . Небо је огњено, другим 
речима, у васиони је материја претежно у усијаном стању. Наравно, наш Ефежанин 
није знао механизам звезда, али је сасвим тачно дедуиовао : Где има доста усамљених 
ватри И целина је такве природе . . 

Хераилитова најплоднија идеја је да све почиље и да се све свршава ватром . 
Највише згуснута ватра ствара земљу, мање згуснута воду, а још мање ваздух. Што 
је битно,-редослед у оба смера је сасвим могућ, тј . од ватре: ваздух , вода, земља или 
Земља, вода, ваздух. · 

За разлику од Талеса из Милета, иоји је сматрао да су Сунце и Месец кружне 
плоче и такође, од Талесовог ученика и сараднииа, Анаисимандера који је тврдио 
да Земља има облии бубња, Хераклит је предпостављао да Сунце и Месец имају облик 
конуса. Таквим обликом је покушао да тумачи помрачења Сунца и Месеца, као и 
Месечеве мене. Но, ту ни из близа није имао успеха, као у до сада изложеним схва-
тањима. . . . . ... 

Од текстова иоји су од речи до речи Хераклитови, а који . су астрономско
Ј<осмогонијске природе, ваља цитирати ове: 

"Сунце је не само сваки дан ново , већ и сваког тренутка ново" . Ово је у складу 
са основним ставом Хераклитове филозофије, да све тече и све се мења. Међутим 
и модерна интерпретација овог схватања је одржнва у потпуности . Наиме, материја 
иоју Сунце иззрачује стално се мења и обнавља и таио заиста сваЈ<ог тренут~<а, сваког 
секунда Сунце се мења. 

"Свет овај, исти за све, није створио ниједан бог и ниједан човек, већ је увек 
~ио и јесте и постојаће, Ј<ао ватра вечно жива, иоја се с мером пали и с мером гаси". 

"Када-Сунца не би било, и поред свих осталих звезда била би ноћ". 
Ова сасвим проста идеја до Хераклита није била позната, или нико није ни 

помишљао да па такву дефиницију. Следећа реченица, иоја је цитирана као Хераили
това у једном Плутарховом спису, је врло караитеристична: 

. "сунце као Глава и чува р периодичног окретаља одређује и уnравља, показује 
и производи промене и сезоне, које све доносе". 

Да се н~ би упуштали у спекулације, овде је довољщ> само приметити: Не 
изгледа ли ово твр!iеЊе прилИчно у корист хе.Лиоцентричног тумачеЊа слике света 
(тј. нашег планетског система - како би се рекло данас)? 

Још један цитат, наоко сасвим безначајан и чак неукусан је овај, иога налазимо 
иод Teod-p'lcтa ,- y љеговој Меwафизr.щи ; "Хераклит је реиао : "Као случајно просути 
одпатци (на први поглед), материја ствара најлепши космичии поредак". Јер заиста, 
оно што се нам1 чини као сасвим хаз~р"!НО набацана материја и манифестација материје 
у иосмосу, је најлеrшш свемирски р·д и поре ~аЈ<. 

Ово би били најзанимљивџји и у вelurnи случајева најдубоиомисленији фра
гменти Хераилнта из Ефеза, а иоји третирају појмове из астрономије и космогоније. 

За наше читаоце, иоiи би желели да се позабаве идејам'\ нашег Ефежанина, 
стоје на р1сполагаљу две збирие љегових фрагмената, објављених на нашем језику. 
Пре равно четрдесет година, у Београду је објављена ињига "Хераклит", у којој су 
сакупљени СЈ<оро сви љегови фрагменти, са иоментарима и белешкама од Др . Душана 
Недељиовића. Пре пе-наестак година, (1951.) објављени су Хераклнтови фр1гменти 
у Загребу, са исuрпним иоментарима и белешиама од Др. Ника Мајнарића. Најзад, 
1954. године, у Београду је објављена кљиwица фрагмената: Хераклит "0 Природи". 

Најзад, да напоменемо и то, да од очуваних око 130 фрагмената, Ј<оји припадају 
Хераилиту; око 20 су астрономсио-иосмогонијске природе. 

За жаљење је што су оригинални рукописи Хераилита из Ефеза заувеи пропали, 
а пропали су за-о, што их је свет мало разумео и ретко преписивао. Надати се треба, 
да ће можда неки нов или недеш.ифрован египатски папирус садржати штогод и од 
овог интересантног мислиоца. 

Драzос11а1 Ексишер. 
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XV MEf>UNARODNI ASTRONAUТICКI KONGRES 

Od 7-Ј 2 septe111bra оУе godiпe odl'zan ј е и VarsaYi XV 111 edипarodпi astroпaиtitki 
koпg t·es. Меdи 111пogobrojпim de legatima-pretstaYпicil11a SSSR-a, SAD, Eпgleske, Fraп
cиske, Italije, ЭУајсаr ke, Daпske, Bugarske, ЭУеd ke, Argeпti пe, Јарапа, Zapadne i Is
tocпe Nemacke, Rи111иnije , Madarske, Belgije, Aиstr ije , Капа dе i Iпdije , Ьili sи i pretstav
пici паsе zemlje, koja је и Medинal'OdllU astroпauticku federacijи utlaпjeпa preko Jиgo
s 1olre пskog astroпaшickog i raketпog drllsrva (JARD). 

Koпgres је zapoceo rad 7. septembra sYetanil11 otvaraпjem и Yelikoj sali Palate klll
tUI'e i паиkа, и pri sщtvu пaj v i s ih polj kill drzavпih i Yojпih orgaпa, с lэ поУа Poljske aka
del11ije паиkа i oko 500 delegata iz пapred poшe1шtih ze111alja. Меdи пajzapazenijiш struc
пjacima iz raketne te hпike, as . l'o пaнtike , 111edi ciп e i vasioпskog praya Ьili sи prof. SedoY 
(SSSR), Dr. ·Picke t'iпg (SAD) prof. Sшrunerfield (SAD), С. S. Draper (SAD), Shepherd 
(Eпgleska), Dиbosiп (SSSR), prof. Bl'uп (Fraпcиska), Dr. Maliпa ( Fraпcиska), Hele.y (SAD 
i ·drиgi . Koпgres ј е pozdravio pre tsedпik PoJj skog as troпaиtickog drиstYa Dr. Lипс, и ше 
ze111lje - domaCiпa i Р. zeleo Koпgresu пшоgо иspel1a и t'adu. Posle pozdraYпЉ govora od 
пaиticke federacije prof. Brllпa i :1111erickog pretstaYпika i koпstruktora Yas ioпskih letelica 
prof. Dr . Pickeriпga, prikazaп ј е kгaci fi l111 о posledпji111 dostigпu<':ima SAD, па роlји ispi
tiYaпja Kos111osa. Dati sи origiпalпi s пi111ci M eseca koji sи preko teleYizije poslati od straпe 
Meseceye soпde "Raпge r VII". 0Yim fi lmom zakljиceпo ј е sveca пo otYaraпj e Koпgresa 
i dalji rad se odYijao preko S trllcпi ll sekcij:l. 

Na Koпgresu ј е оdгzапо oko 170 Ieferara, koji su ро svojoj sp e cifi cпo j te111atici Ьili 
pode lj e пi па 16 sekcija: as troпauticko obrazoYaпje, geodetski sa tclitski siste111i, progra111i za 
1etove za Mesec, Ьioa~ troпaиtika, siste111i 111eteoro1oskih satelira, tehпika роgопа priЬiiza
vaпj a Mesecu i odvaj aпja od пј еgа, siste111i te1 ekol11ипikacionih satelita, fizicki probleшi 
paYratka и plaпetarnи at111os fe гu, рrоЫешi ' ' dе пја p ri letoYima па Mesec, s i111pozijи111 
о Yasioпskiш letelica111a, ze111aljska ро r 1·о ј е пја, ирrаУlјапје Yasioпskiш lete lica111a sa ili 
bez posade, izvori sпage za уа · io пske lete1ice, пebeska 111ehaпika i astrodiпa111i~a, Р?gоп, 
kos111icko praYo. Vec ро Ьrоји sekcija i р broju odrzaпih referata 111qze se иосш da Је rad 
Koпgresa Ьiо vrlo plodaп. Na yeciпi predaYaпja vodeпe sи strucпe diskиsije, sto је jos Yise 
podYUklo Yisoki strиcпi пiУо оУаkУЉ Koпgresa. 

U okYirи strиcпe diskиsije па Koпgresu, oYde sи se prYi put skиpi1i reno111iraпi struc
пjaci, da kroz ј еdпо поУо telo - Meduпarodпa MeseceYa laboratorija - роkrепи, и okYiљ 
Меdипагоdпе as troпaиticke federacije, resayaпje proЬie111atike Уе:z;апе za preli111iпarna istra
ziyaпja и 0\'0111 рrаУси . ProЬie l11 postaY!jaпja Medиnarodпe Meseceye laboratori je pokreпиt 
le jos 1960 godiпe na Меdипаrоdпо111 as troпaиtickoш kongгesи и .. Эvedskoj i tek ОУ~е, _и 
VarsaYi, dobija ):)rYe koпtиre. Zakljиceпo је da Ьi' ovakYa laboratort)a 111ogla da se. reallzщe 
!JkO 1975-85 goi:line, no da do tog Yre111ena treba iпtenziyпo raditi па razradi naиcпih prob
lel11a и oblasti istrazivaпja Meseca. 

U tokи trajaпja Koпgresa odrzaпa sи 4 sastaпka strиcпjaka iz kosmickog prava па 
koji111a sи иcestv.ovala 32 delegata iz 15 zeшa lj a, 111еdи koji111a cetiri pravпika iz nase ze111lje. 
Ро diskиsijarria, koje sи ta111o Уоdепе , vidi se da se OYOI11 proble111atiko111_bavi s':'e Yise prav
P,ika, koji si:i'' ras111atraJi iz111edи OStaJog уеzи izmedи Yazd_иhopJOYПOg 1 kOSI111Ckog prava, 
pravni proble111 Yasioпskih stanica, vestacke satelite sa. gled~sta 111~dunarodn<?g praYa, prob
Lel11 odgovorпosti drzaye za s tetи proиzrokoYaпи vasюnskim tel1111a, pravш aspekt Mese
~eve laboratorije i drиgo. 
i Na plenarnim sastэпciшa, pod pretsedпist\'0111 prof. Brиna (Fraпcиska) zakljи~e?o 
1је da se и Meduпarodпи astroпatltickи federacijи pri111i Finska, sa praYOI11 glasa, kao 1 IZ

vesna drиst\'a i иdrиzenja bez prava glasa, obzirol11 da sи njihove zeшlje vec ~laпice fede
racije sa · prayo~ glasa. Iz federacije је iskljllcena UAR <.~ьо.g neodg?vornos~1 рrеша oba
•Yezal11a и odnosи na Federaciju), tako da sada FederactJa tma 49 claпova 1z 33 drzave . 
' Оdlисепо је da se sledeci Kongres odrzi и Atini (Grcka), _dok sи kandidati za na
redпe kongrese Spanija (1966 g.) i Argenrina (1967 g). 

Za predsednika Medиnarodne astroпaиticke federacije_~zabraп је Dr. ~ickering (SA!?) 
dok sи и sastaY Ko111iteta иsli Sedov (SSSR), Nicolet (Belg!Ja), Lиnc (PoiJska- dощасш 
_oyog Ko_ng1:esa), p~~ek (С~Щ),_ P~tropuios (Grc~a - Ьиdисi domaciп Koпgresa)_ i Brun 
(Francиska). 
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Sveeanim banketom 12 septembra иvе~е и 20.00 ~asova, и organizaciji Medunarodш. 
astronaиti~ke federacije, zavrsen је rad Kongresa. Treba dodati da sи ovaj banket, prijemi 
od strane poljskog astronaиti~kog drиstva, naи~ne sekcije poljskih novinara, poljskog pot
pretsednika vlade kao i dva izleta, protekli и vrlo srda~noj i prijateljskoj atmosferi. 

(lng. DragutinKnezevic') 

ИЗГРАДЉА НАРОДНЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ 

Скупштина града Београда одобрила је у 1963. години пет, а у 1964. години 
двадесет милиона динара за адаптацију Диздареве куле на Калемегдану за Народну 
опсерваторију . Грађевинс1ш радови ове године обављају се прено Диренције за из
градљу јавних објената Београда. Према уговору ноји је Астрономсно друштво "Ру
ђер Бошновиh" снлопило са Диренцијом, требало је да се радови заврше до нраја 
септембра, а свечано отвараље да буде 20. онтобра, у онвиру прославе двадесето
годишњице ослобођеља Београда. 

Нажалост, ненолино озбиљних разлога успорило је радове на адаптацији, па 
he свечано отвараље бити нешто насније. Терен оно нуле, где се изводе радови, из
ванредно је богат остацима старих грађевина из историје Београда. Где се год зако
пало наишло се на остатне нених грађевина. Тано је на месту где је првобитно плани
нана учионица Опсерваторије (Сл. 1) однривен зид ноји сванаi<О претставља остатак 
dене старине. Због тога је Завод за заштиту споменика нултуре Београда захтевао да 
се учионица постави уз саму нулу, с тим да се у њој сачувају лунови који претстављају 
остатке ранијег објекта поред нуле . 

С друге стране дошло ј е и до 
захтева за друкчији смештај септичне 
јаме, за нови прикључак на електричну 
мрежу, као и до захтева Градског 

зеленила да се обложе даском мостови 
преко којих се односи шут са градили
шта. Ово и субјективне грешне изво
ђача, који није на време обезбедио гра
ђевински материјал, изазвали су. зана
шњеље радова. 

,Ј. Сл. Ј Сл. 2 -+ 
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Ми hемо оrшшрније писати о Народној опсерваторији у идуhем броју "Васионе" . 
приказаhемо у слици и речи главне њене просторије и прибор. Указаhемо на поједина 
јединствена решавања у погледу опреме ове устаоове, која треба да буде стеци
ште омладине Београда. Народна опсерваторија Астрономсног друштва "Руђер Бош
новиh" замишљена је као шнола љубитеља астрономије кроз разоноду. У љој he бити 
организоване разне аматерс1<е секције за посматраље Сунца, променљивих звезда, ме
теора, вештачi<ИХ сателита, планета и Месеца итд. Опсерваторија he имати посебне 
инструменте које he привремено уступати антивним посматрачима у подружницама 
Астрономског друштва "Руђер Бошновиh" . Она he бити база деловаља овог друштва 
у масама омладине и грађанства. 

Сл. З 

У ово.'! броју дајемо ненолико слика са градилишта које је снимио наш од
говорни уреднш<. На Сл. 2 виде се лукови који треба да се узидају у учионицу Опсер
ваторије. Сл. З претставља општи поглед на кулу, која he сутра бити Народна опсер

Нена је хвала Скупштини Београда која је наше снове претворила у стварност! 
Убеђени смо да he омладина оправдати повереље које јој је указано изградљом ове 

П. М. Ћ. 

500 ГОДИНА ОД СМРТИ НИКОЛЕ КУЗАНСКОГ 

У 1964 год. навршава се пет стотина година од смрти знаменитог хуманисте и 
једног од првих научника новога доба кардинала Николе Кузанског (1401-1464). 
Припадајуhи прелазном периоду између средљег и новог века значај Николе Ку
занског је у томе што се на основу космолошких погледа које је развијао може смат
рати предходнином Коперниновог револуционарног дела. Човек високог образоваља
студирао је у Падови права и математику, познавао је нласичне језике, а исто тако 
арапски и јеврејски језик- Кузансни је у себи помирио улогу високог црквеног фуин
ционера са улогом хуманисте заслужног за прикупљаље и превођеље дела античне нау
ке и природњака који опит ставља на почетак сваког знанственог рада. 

Додир са аутентичним делима античке науке који је у доба Ренесансе довео 
до отнриhа обиља проблема и проширења мисаоних видокруга могао ј е исто тако да 
веде до ставова које је Кузански изнео,у свом делу "0 ученом незнању" (De docta 
ignorantia) писаном око 1440 год., а које Хевдинг ставља на чело своје листе главних 
дела новије науке и филозофије . Бесконачности света, до које Кузански у овом свом 
делу долази на . основу nантеистичних разматрања, одговара сазнајна неисцрпивост па 
је процес сазнавања такође бескрајан и ма до које се тачке у процесу сазнања дошло 
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остаје јо~ много да се отнрије, ј ош увеЈ< се остаје на nоз ицијама незнаља . Отуда "учено 
незнаље . Из поставне о бесноначностн света изводн занључан да Земља не може 
би~и центар васионе , јер сматра да је васиона сфера чији ј е центар свугде, а nерифе 
РИЈа ииrде . У бесноначноме свету нема ни центра нн nерифернје. Пошто сматра да ј е 
нретаље основа све.га што nостоји заЈ<ључује Кузансни да се сва небесна тела нреhу, а 
танође Земља НОЈа )е само "звезда" међу звездама. Кузанснн ј е први формулисао учеље 
о релативном нретаљу и тврдио да се Земља налази у Ј<ретаљу, и а но се ,то не може 

неnосредно да nримети, ј ер се нретаље примећуј е тен на основ упоређеља са непо
нретним nредметима . 

Ованвим учељима задао је ова ј висони црнвени вешшодостој нин ударац гео 
центризму пронламова ном ј ош од вре"1 ена I'лаудн ја Птолемеја , одржаном и уч вршhн
ваном од стране црнве нроз дуги низ столеhа средљега ве Ј<а у нојима је владао дог

матизам и слепо се морало да верује у све оно што је црн ва nроглашавала нао вечну и 
необо!?иву истину. А једна од најзначајнијих црнвених истина било ј е учеље о аnсо
луТIЮЈ непонретности Земље и ограничености васионе. 

Црi<Ва се по речима Бурхарта у време Ренесансе односила толерантно према но 
вим природнонау'ЈНИМ погледима све дОI< нису nостојале дире1пне оnтужбе за нриво
верЈе и не~романти)у*. Утолино се пре морала толерантно односити према учељима ј ед
ног од СВОЈИХ погла вара ноји је знао само за успон на лсствицама црнвене хиј ерархије . 
Но, У следећа два столећа после Кузансног од црнвенс толеран ције ниј е остало ни 
трага. Неизвесна би била Коnсрнинова судбина да ј е nреживео публиноваље свог 
:лавног дела, а позната је судбина ноју су дожи вели Ђордано Бруно и Галиле ј на ноје 
Је КузансЈ<И непосредно идеј но утицао. Што се Коnернина тиче Херман Кестен пред
поставља да су •'\У биле познате поста в Ј<е Ниноле Кузансног, ноје се посматране у 
ретросnенrиви еЈ<латантног Коперню<овог хелиоцентризма чине утолино више nред
сназивачним и nодстреначним . 

М. Ђокић 

PRVI SEМINAR ZA NAST А VNIКE RAKETNOG MODELARSTVA 

Sve vec~ interesovaпje mladih Jugosloveпa za raketntt telшiku , ukazalo је na potrebu 
da se osposob1 neophodan strucni kadar, koji Ьi 1·ukovodjo as tronautickim klubovjma ј astro
s~kcjjama prj aeroklubovima. Da Ьi dopriпela resenju ovog pitanja Komisija za astronau
tJku. 10 VSJ organizovala ј е u Rijecj od 13 do 24 jula seminal' za nastavnike "А" ј "В" 
tecaJa . raketnog ~odelarstv~, koji је јшао za cilj da vazdulюplovne aktiviste osposoЬi za 
gradП)u amaterskih raketa 1 obu~avanje mladih raketasa. Propozicije su precizirale da nas
tavnjcj "А" te~aja mogu da grade rakete sa fabrjckim motorom "Tajfun" i rade sa raketa-
8jma do 15 godjna starosti, dok se nastavnicima "В" tecaja vec pruza mogucnost da sa nesto 
j~kusniji.~ raketas!ma jzradнju rakete sa motorima veceg potiska. Posto је gradiYo Ьilo prj
lJ~no opSJrno da Ь1 se savladalo za desetak dапа, za polazпike serniпara izabrani su sanю nas
tavnicj matematike, fjzike ј)ј tehnickog obt·azovanja, zatim stнdeпti tehnickih fakulteta 
masjn~ki jnze.njerj jli tehnolozi kojj su vec raspolagali odgovarajucom predspremom za rad 
u OVOJ oЫast1. Tako od oko stotinu kandidata jz skol'o svih repuЬiika samo 39 је poz-
vano u Rijeku. · 

.. Program semjnara је Ьiо pripremljen tako, da su polaznici posle upoznavanj а js
tortJ~tom r~k~tn~ tehnjk~ ј organizacije astroklubova stekli osnovпa znanja iz aerodinamike, 
~pOlJ~C b~ltsUke l . r~ketш~ goriva. Potomsurazradeni principj koпstrukcije motora, statickih 
1 lanstraшh rampt 1 merшh uredaja, da Ьi se na kraju obradilo uredeпje raketnog poljgona. 

Rad na semjnaru Ьiо је jntenzivan. Pet casova predavanja pre podne ј dva ~a:sa vezЬi 
popodne <?mogucili su polaznjcjma da pred jspjt stekщ1 vec odgovarajucu rutinu. 

O~tgledna sredstva kao sto su delovi vec raпije ispitivanih raketa ј uredaja olaksali 
su u mnogome shvatanje predavanja. 

Ispjtj su se sastojalj od dva dela. Prvo је na osnovu zadatih podataka trebalo dimen
zjonjsatj motor, prora~unatj staЬilnost rakete, odrediti e lemeпte putanje, а potom је pl'o
vereno ј teoretsko znanje kandjdata. 

. Da Ьi polaznicima olaksala rad Komjsija za astronautiku је jzdala "Prirucnik za nas
tavшke raketnog modelarstva" u kome је Ьilo obradeno celokupno gradivo. 

* Црна магија, призиваље духова 

" 
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Sedamnaest tetajaca vratilo se jz Rjjeke sa djp[omom nastavnika "В" te~aja raketnog 
modelarstva, dok је jstj toljkj broj polaznika doЬio zvanje "А" nastavnika. Samo pet kan
didata је odustalo od jspjta. Najbo[jj na seminaru Ing. Nikola Kuпkin iz Zrenjanina, Matija 
Petrovjc jz Novog Sada, Аса Stojanovjc jz Njsa, Bajazjt MusliЬegovjc jz Mostara, Petar 
Opsenica jz Sombora ј Mjrko Vujic iz Sida. Oni su doЬilj zvanje "С" modelara raketasa ј 
stekli pravo da bez prjjemnog jspita dodu na serninar za nastavnike "С" tetaja raketnog 
modelarstva. 

Po~etkom nove skolske godine prvj nastavnicj raketnog modelarstva poceli su da 
organjzuju te~ajeve za mlade raketase . 

Srdan Pelagic 

XII КОНГРЕС МЕ'ЬУНАРОДНЕ АСТРОНОМСКЕ УНИЈЕ 

Од 25 . августа до З . септембра одржан је у Ха~1бургу ; слободном граду Са
везне републине Немачне, Дванаести коигрес Међународне астрономске уније. За 
разлину од nрошлог конгреса, ноји је пре три године одржан у Берклију код Санфран
циска (САД), ко.,\е су присуствовала само два југословенска астронома, на овом кон
гресу било је присутно шеснаест астроно.'.lа из Београда, Загреба, Љубљ:јне и Сара
јева. Треба истаћи да је' ове године по први nут прантиковано да Међународна астро
номска унија nружи n'oм'ofi у девизама велином броју астронома свих ·земаља. Код 
нас је дванаест љих користило д~визна сретства Међународне астрономске уније. 

Чланом Уније постаје се избором на оваЈ<вим конгресима ноји се одржавају 
сваке три године. Предлог за избор подносе Национални ко,'.lитети земаља учесница 
или председници појединих но.'.lисија Уније. Предлог се мора поднреnити стручним 
радовима пр~дложеног кандидата. И на oao.'.l нонгресу изабрани су за чланове нова 
три југословенска астроно~1а. 

Конгрес расправља о организационим и стручним nроблемима разних грана 
астрономије преко 44 комисије састављене од најпознатијих астронома који раде на 
научној проблематици савремених истраживаља у ужој области за коју је номисија 
образована. Природно је да овде не можемо дати ни бледу слику онога што је речено 
у извештајима комисија ноји су бнл·и база за дискусију овог еминентног астрономског 
колектива. Рад у комисијама је усно стручно подручје, па ће и важнији резултати љи
хови бити приказани у "Васиони" као новости из астрономије у тону наредне године. 

Али има нешто чиме се овај конгрес одликује у односу на досадашње. На љему 
је по nрви пут упуfiен позив професионалним астрономима да посвете више пажље 
раду аматерских астрономских друштава. Надати се да ће тај позив, упућен са нај
вишег места, имати позитивног одраза и на наше прилине. 

Исто тано потребно је истаћи изванредан успех ноји је имао приназ "Резултата 
Ренџер VII", ракете коју су Американци упутили на Месец са циљем да снима и одмах 
телевизиски емитује слине Месечеве површине све до удара ракете о Месечево тле. 
Телевизиски снимци су толико прецизни да је на љима могуће идентификовати пред
мет у пречнину од свега пола метра. Овај прекрасан материјал биће достављен свима 
веhим опсерваторијама у свету. Наша Астрономска опсерваторија у Београду добиће 
комплет снимака од којих ћемо нене свакано приказати и у Васиони. Крај филма о 
путу "Реинџера" на Месец доЧенан је на нонгресу бурним аплаузом. 

На нрају, ненолико речи о слободном граду Хамбургу, чији грађани стално 
подвлаче своју самосталност у онвиру Савезне републике. Члановима нонгреса Хам
бург је показао све квалитете једног старог, богатог трговачког града, чији основни 
nриходи извиру из огромне луне, једне од највећих на свету и прве по модерној ус
лузи бродовима приликом утовара и истовара робе . Сваног дана просечно 60 преко
океансних бродова уђе и изиђе из хамбуршке луке. Југословени, учесници на нонгресу, 
понеће у сећаљу љубазност Хамбуржана и изванредан ритам живота једног великог 
индустрисног града, чијој савршеној чистоћи помажу и честе северњачке нише ноје 
се лети смељују са благим сунцем. 

П.М.Ћ. 
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О POVRSINI МЕSЕСА 

Na konferenciji о Mesecevoj povr
~ini odrzanoj и Bostonи, dva strиcnjaka 
Cиrtis W. Мс. Cracken i Maиrice Dиbin 
iz Naciona1nog institиta za aeronaиtikи, 
govori1i sи о pitanjima da li је povrsina 
Meseca pokrivena s1ojem prasine, koliko 
је ovaj s1oj debeo i da li Ьi mogao pod
neti tezinи nekog vasionskog broda. 

Do sada se tvrdi1o, na osnovи po
dataka doЬivenih radio pиtem, radarom i 
infracrvenih posmatranja, da је Mesec 
pokriven debelim s1ojem veoma rastre
site materije и kоји Ьi se svaki brod 
morao potpиno zagliЬiti. 

Aиtori sи nasli da se deЬ!jina sloja 
moze kretati od 10 do 90 cm. Struktura 
ovoga s1oja је paиcinasta . Do zakljиcaka 
sи dos1i tиmacenjem podataka doЬivenih 
sa dosada~njih vasionskih pиtovanja i 
izиcavanjem cestica interp1anetarne pra
sine. VeCina ovih cestica potice od ko
meta. 

Brzine kojom se ove cestice krecи sи 
razlicite. Za cestice mikronskih dimenzija 
brzina iznosi 9,6 ki1ometara и sekиndi, 
za cestice mi1imetarskih dimenzija iz
nosi 30 kilometara и sekиndi, а za ces
tice metarskih dimenzija iznosi brzina 
14,5 ki1ometara и sekundi. Us1ed ovako 
velikih brzina cestice иdаrаји na povr
sinu Meseca eksplozivnom si1om, sto 
onda ima za posledicu razaranje kako 
samih cestica tako i pogodenog tla. Usled 
svega ovoga stvarajи se ve1ike kolicine 
prasine. 

Na ovaj nacin masa Meseca se pove
eava jer cestice koje sи раЈе na povrsinи 
ne mogu izbeci Mesecevu gravitacionи 
silu i tako ostaju na njegovoj povrsini u 
vidu prasine i krsa. 

News Re1ease, maj 1963 g. R. D. 

Podaci sa "Explorera XVIП" 
lansiranog 26. XI 1963. sa At1antic 
Missile Range u SAD, otkrili sи posto
janje novog pojasa radijacija oko Zem1je, 
za koji se оееkије, da za razliku od Van 
Allen-ovog pojasa ne Ьi trebalo da bude 
opasan za astronaиte. 

(M/R, 23. Ш 1964.) В. А. 
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ПРВИ КОСМОНАУТСКИ КОЛЕ

КТИВ У ВАСИОНИ 

Са териториј е Совјетсног Савеза , 
12 октобра Ј 964. године у Ј О часова и 
30 минута ло мосновско~\ времену , 

лансиран је на орбиту сателита Земље, 
помоћу нове ракете-носача , троседи нос

мичi<И брод " В а с х о д ". Посаду 
овог I<асмичног брода сачиљавали су: 
Командант брода пилот-носмонаут ин
жиљер-луковню< Комаров Владимир, 
научни сарадниl<-носмонаут кандидат 

техничних науна Феонтистов Констан
тин и ле1<ар-носмонаут Јегоров Борис . 

Циљеви овог космич1<0Г лета су , 

nрема соnштељу агенциј е ТАСС, били : 
- исnитиваље новог вишеседог нос

мичког лилотираног брода; 
- испитиваље радне сnособности и 

садејства групе носмонаута, I<O ja ј е 
састављена од специјалиста различитих 
области науке и технике; 

- извршеље научних физично- тех
ничних истраживаља у условима нос

мичног лета; 

- даље изучаваље утицаја разли
читих фактора носмичног лета на човеч

ји организам; 
- спровођеље проширених меди

цинско-биолошних истраживаља у ус
ловима дуготрајног лета. 

Сва ова истраживаља извршили су, 

помоћу специјалне апаратуре уграђене 
у космички брод, носмонаути научни са

радник и лекар . 

Брод-сателит " В а с х о д " из
веден је на орбиту, ноја је блиска про
рачунатој и планирано; . Према првим 
подацима период обртаља брода-са
телита оно Земље је 90,Ј минута, нај
маља удаљеност од површине Земље 
(перигеј) је 178 км а максимална уда
љеност (апогеј) је 409 км . Раван ор
бите се према равни енватора налази под 

углом од око 65 степени. 
Радио-предајници носмичног брода 

" В а с х о д " емитовали су на фрек
венцијама 143, 635; 17,365 и 18,035 
мегахерца. Поред тога, на броду се на
лазио и предајнин типа сигнал који је 
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еh\ИТовао на френвенцији 19,9944 ме
гахерца. 

Занимљиво је да се алогеј орбите 
I<Ос~шчног брода Васход налазио лро
сечно за оно сто нилометара в~tше од 

алогеја свих ранијих десет совјетсних 
и америчних бродова-сателита с у l<р 

цаниh\ космонаутима пој единцима . 

Космични брод " В а с х о д " се 
спустио на Земљу .13. о1побра у 1 О 
часова и 47 минута ло мосновсном вре
мену, пошто је у орбиталном лету OI<O 
Земље провео 24 часа и 20 минута. За 
то време је шеснаест лута обишао OI<O 
наше планете . Званично је објављено 
нано је програм научних истраживаља , 
предвиђен за једнодневан лет , у nот

пуности извршен . 

Ово је био први случа ј у историји ас
тронаупше да су научници непосредно, 

нао чланов и посаде носмичног брода, 
могли вршити посматраља и извлачити 

за1<ључне . Без обзира на усавршеност 
савремених аутоматизованих инстру 

мената очигле~но ј е да они не могу у 

потпуности заменити човенова запа

жаља. 

Међу члановима посаде брода Вас
ход су оаано били подељени задаци : 
Командант брода Владимир Комаров, у 
исто време и инжиљер и луновнин ави

јације, држао је у својим рунама но
манду и ручно управљао приликом 

оријентисаља, стабилизоваља и манев
розаља бродом, нонтролисао је инстру
менте на командној табли и одржавао 
везу са Земљо~\; кандидат техничних 
наука Константин Феоктистов вршио 
је посматраља Земљине атмосфере и 
поларне светлости, фотографисао ло

вршину наше планете и простор који 
је окружује, а проверавао је и могућ
ност оријентације по звездама у ус
ловима космичког лета; лекар Борис 

Јегоров изучавао је лонашаље људ
ског организма у условима космичког 

лета, узроне промена или поремећаја 

у физиологији човека у васиони, непо
средно медицинсни нонтролисао сЕоје 
сапутнике, па и самог себе, а обављао 

је и ра ше биолошко-медицинске екс
периме.нте. 

Као што се види " В а с х о д " 
је био ко."nлексна научне летећа лабо
рi,iтQрија са ширским програмом пос
матраља и истраживаља. У званичном 
саопштељу се каже да је сакулљен дра
гоцен научни материјал и да је већ 

почела љегова обрада. 

С. Ј( . 
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КОСМОНАУТ НИКОЛ~ЕВ У 
НАШОЈ ЗЕМЉИ 

Југославију сам препознао н из 

васионе 

Сов ј етск и пилот-космонаут Андри
јан Григориј евич Нинола ј ев боравио ј е 
у Југославији , нао гост Савезног из
вршног већа , осам дана почевши од 11 . 
септембра нада ј е авионом допутовао из 
Моснве у Београд, заједно са генера

лом авијације Горегљадом. Поред Бео 
града , носмонаут Нинолајев ј е nосетио 
још ненолино места у нашој земљи, 
међу I<Ојима и Дубровнин, Свети Сте
фан, градилиште дела Јадрансне ма
гистрале у Црној Гори , Сарај ево и 
Загреб. 

Као што је познато, пилот-космо
иаут Нинолајев је извршио орбитални 
лет у васиони у носмичном броду-са

телиту " В а с т о н 3 " од 11 . 
до Ј 5. августа 1962. године. За то 
време је облетео Земљу 64 пута у 94 
часа и 22 минута . Он је за време овог 
изванредног астронаутсног потхвата по

стао и учесник првог групног лета 

носмичних бродова-сателита, јер му 
се, за време љеговог Ј 7. обрта оно 
Земље, принључио у "Вастону-4" нос
монаут ·Павел Попович. Ова два нос
мична брода су се била приближила 
на свега шест и по километара. 
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За време свог боравна у Југославији 
носмонаут Андријан Нинолајев је у 
мноштву разговора, ненолино nреда 

ваља и више интервјуа оnширно лри
чао о своји~! доживљајима, иснуствима 
и утисцима из орбиталног лета оно 
Земље. Поред многих маље или више 
значајних детаља, ноје је исnричао, 
веома је занимљива љегова изјава 
ноју ћемо овде дословце цитирати: 

"Добро се сећам да сам из васионе 
ненолино лута угледао нарантеристи

чан облин ЈадрансЈ<ОГ мора, ноји сам 
добро nознавао из географсних нарата . 
Јадран и љегове обале чан сам и видео 
јасно нао у атласу. По низу острва , 
ноје сам са висине од лрено две сто

тине нилО.\!етара сасвим јасно видео, и 

по nланинама иза љих, на нолну, увен 

сам знао да летим изнад Југославије . 
Прено Југославије сам лрелетео 

12 до 16 лута. Тачан број лрелазана 
високо изнад ваше територије овога 
часа не знам, јер би за то био nотребан 
nосебан лрорачун. Дешавало се да 
два nута за редом лрелетим изнад Југо
славије. Сем тога, nошто сам у кос
мичном броду-сателиту био задужен 
извршаваљем разних задатана nрема 

одређеном nрограму, нисам у в ен nос

матрао Земљину ловршину. Због тога 
и не знам да ли сам, nосле једног над
летаља Југославије, још једанnут nре
шао изнад ље и у другом надлетаљ у, или 

сам прешао нешто источније. Илан, си
гуран сам да је мој носмични брод нај
маље дванаест, а можда и свих шес

наест пута прешао изнад Југославије. 
Могу вам рећи да ми се ваша. јад

рансна обала, нада сам је гледао из 
васионе, урезала у сећаље баш помно
гобројним острвима и планинама иза 
љих. Већ тада ми се то свидело, али сам 
сада, боравећи на саЈ\юм..тлу -Ј.уrославиј е, 
увидео да је та обала још лелша нада 
се гледа са земље . Она је утолино ·леп
ша што сам свуда сретао дивне људе, 

гостопримљиве и срдачне, радосне, 

поштене и храбре." 
с. к. 

Americka astronauticka uprava 
NASA predvida da се 1etovi coveka pored 
Marsa i Venere Ьiti moguCi u 1974 
godini - ako bude dovo1jno novaca na 
raspo1ozenju. Spustanje kapsu1e sa co
vekom na ove p1anete Ьiсе moguce oko 
.Ј980 godine. Jedan· takav brod tezio Ьi 
oko 170.009 .kg~ . ·"' . . 

(M/R, 2; Ш 1964.)· В. А. 
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Americka Vasionska Agencija lansi
ra1a је najveci satelit za jstrazjvacke svrhe, 
OGO-A (OrЬiting Geophysjcal Obser
vatory). Prema opisu sateljt jzgleda kao 
jлsekt" - jer mu se sa centralnog dela 
pruzaju na razne strane antene, suncane 
baterjje ј drugj mernj uredajj Satelit sadrzj 
vjse od 100.000 de1ova, i\jrok је oko 16 а 
dug oko 20 metara kada su mu jzvucene 
antene. lma najsavrsenjjj sjstem komunj
kacjja kojj је do sada ugraden u sateljt -
mocj се da prjma sa Zem1je 254 razli
Citjh komandj, da "pamtj" oko 86 mj1iona 
podataka, а da odasjlje na Zemlju 64.000 
podataka u sekundj. Sate1jt treba da jzvrsj 
20 eksperjmenata u toku leta (merenja 
sastava atmosfere, gustjne i temperature 
jonosfere, magnetna merenja, suncani 
vetrovj, energjja Suncevih protona i dr.). 

(М R, 31 avg. 1964) 
В. А. 

19 juna 1964, godinu dana posle lansi
ranja, satelit Tjros 7 jos odasjlje podatke 
jsto tako dobro kao prvoga dana. Za 
godinu dana poslao је oko 70.000 foto
grafjja. 

("Weltraumfahrt", Jul/Avg. 1964) 
В. А. 

ltalijanska firma Societa Transporti 
Mjssilistjcj iz Rima prikazala је raketni 
motor na pogon sa vodom u kome se 
vodena para ne stvara zagrevanjem, nego 
pomccu jednog brzog egzotermnog he
mjskog procesa. Ova гaketa treba da se 
koristi za prenos poste. Sa aerodroma 
Farbara kod Rima Ьiсе izvrsen prvi let 
rakete koja се nositi 2.600 pisama sa 
prjgodnim markama. 

(Weltraumfahrt", Jul./Avg. 1964) 
В. А. 

Francusko-indiska saradnja u va
sjonskom istrazivanju pocela је da se 
odvija od maja ove godjne. Indija је 
otkupila li,<;ence za rakete..~ . "Belier" i 
"Centaure. 

("Weltraumfahrt", jul.{Avg. 1964). 
В. А. 

Ranger Vlll се verovatno Ьiti lan
sjran u februaru 1965 god. Ovo vreme 
се omogucitj spustanje blizu Mesece
cevog termjnatora - Jinjje izmedu dnevne 
svetlostj i tame. Zelj se da Suncevi zraci 
padaju na Mesecevu povrsinu gde се se 
vrsiti spustanje, pod uglom manjim od 10 
stepeni. 

"Mjssiles and Rockets", 7 sept. 1964 
В. А. 
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E1ektricni pogon za rakete zau
zjma znacajno mesto u amerjckom vasjon
skom programu, izjavjo је Ernest Stuh1jn
ger, jedan od jstaknutjh amerj{:kjh struc
njaka za raketnj pogon. Godjsnjj budzet 
za ova jstrazjvanja jzпo sj vjse mj1jona 
do1ara. Nарогј пuk1earnog ode1jenja or
ganizacjje NASA koncentrjsu se u dva 
pravca: osvajanje nukleэrnih reaktora za 
pogon ј elektricnog pogona. Prvj su po
godnijj za brza putovanja do Meseca, za 
brza putovanja bez posade do b1jskih pla
neta, i za 1et sa posadom ј osrednjjm tere
tom do Marsa ј Venere, dok се e1ektrjcnj 
pogon Ьitj najpogodnjjj za 1et sa vecom 
posadom za Mars ј Veneгu . Brodovj sa 
ove dve ' ' rste pogona mogu se uporedjtj 
kao "brza sportska ko1a" ј "ze leznickj 
vagon". 

("Astronautjcs and Aeronautjcs", Avg. 
1964) В. А. 

u toku је izgradnja sest t . zv. Ьio-
1oskih sateJjta za amerjcku agencjju NASA. 
Tezjna sateljta је oko 450 kg а moCi се 
da se krece ро orЬiti oko 30 dana. Sate
liti се se vratjtj na Zemlju u oblastj Ti
hog Okeana. Na prvom od ovih satelita, 
cije se lansiraвje planira za kraj 1965 g. 
Ьiсе jnstaliranj uredaji za 14 eksperi
menata od kojih се 6 jspitjvati utjcaj bes
tezjnskog stanja na zjve organjzme, а 
ostali се sluzjti za ispitivanje щјсаја ra
djjacija na zjve organjzme u bestezjnskom 
stanju. 

"Voprosj rak. teh." No. 4, 1964 
В. А. 

Vasionski brod "Anchored ЈМР, 
kojj ·se priprenia za let oko .. Meseca Ьiсе 
snabdeven magnetometrima za ispitivanje 
post0janja sekuridarnih X-zracenja u 
Mesecevoj magnetosferj koja Ьi Ьila izaz
vana Suncevim zracenjem. lspitivanja 
se vrse u ci1ju odredjvanja bezbednostj 
astronauta koji Ьi se spustalj na Mesec. 

"Missiles and Rockets", 7 sept. 1964; 
В. А. 

Lansiran је americki satelit "Syn
com С" . preko koga се se vrsiti direktan 
televjziski prenos Olipiskih igara iz To
kija u oktobru 1964. Sateljt се se kretatj 
u sjnhronoj orЬiti oko Zemlje. Prva 
dva pr.obn~ satelita iz ove serije lansirana 
su u februaru i julu 1963 god. "Syncom 
С" ima cilindriean oblik . 
М R, 31 avg. 1964 

В. А. 

КОСМОНАУТ НИКОЛАЈЕВ МЕ
ЂУ НАШИМ СЕЛЕНИТИМА 

Отварање селеввтске взложбе "До
ствгвуliа СССР у освајаљу космоса" 

у Лозоввку 

За време своје посете југосла
вији, совјетсни носмонаут Андријан 
Николајев дошао је 18 сеnтембра 1964 
године у село Лозовин, нод Смеде
рева. 

једини разлог због нојеrа је крочио 
у то мало поморавсно село, јесте посто
јаље "селенитсног планетариума" при 
Основној шноли "Ђура Јаншић", ноји 
је први ове врсте за децу и омладину у 
нашој земљи. 

На исти дан прошле године "селе
нитсни лланетариум" у Лозовину по
сетио је и совјетсни носмонаут Герман 
Титов. 

Под стручним руководством свога 
професора географије Радомира Мар
новића, оснивача селенитсног нлуба и 
планетарнума ·у Лозовm(у, селенити су 
у част совјетсног носмонаута приредили 
и астронаутичну изложбу под називом 
"Достигнућа СССР у освајаљу кос
моса". Ову изложбу Нинолајев је лич
но отворио пресецањем црвене врпце. 

На дочеку Андријана Нинолајева у 
Лозовину учествовала је оно три хи
љаде људи, деце и омладине из Лозо
вина и околине и тога дана свуда се 

осеh:ало празнично расположеље. 
То је било још једно велино прнЭ

нање селенитском клубу "Лајна" у 
Лозовину и професору Радомиру Мар
новићу, одушевљеном прегаоцу на по
луларизацији астронаутине међу нај
млађима, јер је само због ове изложбе 
и познатог селенитсног клуба Нино
лајев посетио .Лозовин. 

Р. М. 
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BIВLIOGRAFIJA 

Djpl . lng. Kosta Sjvcev, Gradimjr 
RanCin, lng. Aleksandar Madzarac, lng . 
Emjl Dobes, lng. Srdaп Pelagjc: PRI
RUCNIK ZA NASTAVNIKE RA
KETNOG MOD ELARSTVA, jzdanje 
Komjsjj e za astronaиtjkи 10 VSJ Beo
grad 1964. str. 70. 

Vec vjse godjna amaterj raketasj nai
laze na jedan ozbjljan akиtan proЫem -
nedostatak Jjterature na пasem jezjkи . 

Strana ljteratиre tesko ј е dostиpna klи 
bovjma daleko od Beograda, tako da s и 
mladj konstrиkrorj cesto ЬјЈј ирисе nј na 
to da empjrjjskjm pиtem dolaze do os
novnjh vec davno stecenih podataka. 
Da Ьi nekako resjla ovaj proЫem а jsto
' ' remeno smanjjla rjzjcnost eksperjme
nata kojj nastajи prj radи sa vecjm ra
ketama, Komjsjja za astronaиrjkи 10 VSJ 
dala је jnjcjjatjvи za pjsanje ovog prj
rиcnjka . 

Na sedamdeset stranjca obиhvacene 
sи, koljko је to Ьilo moguce и ovakom 
oblmи, sve elementarne stvarj potrebne 
mladjm konstrиktorjma ј rиkovodjocjma 
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astroklиbova za rad na terenи . Posle иpoz
navanja sa pocecjma raketne tehnike ј 
primene raketa u naucne ј ratne svrhe cj
talac se иpoznaje sa naCinom organjzo
vanja rada u as troklиbovjma ј astro
sekcj jama aeroklubova. 

Zarjm najlaze najjnteresantnjja pog
la\rlja knjjge u kojjma sи ро prvj риt na 
nasem jezjkи za amatere obradeni prob
lemj stabllnosrj rakete и letu, proracиna 
stepena stabllnostj, konstrиkcjje tela ј 
sl. U poglavljи о osnovjma spoljne baljs
rjke datj sи иproscenj nacjni proracuna 
elemenata pиtanje ј proracиn pиtanje 
rjpa korak - ро korak kojj omogueava 
raketasjma da odrede риtаnји sa tac
noscи kojom zele . Na vrlo prjsrиpacan 
nacjn obraden је proracun raketnog mo
tora ј djmenzjonjsanja komore sagore
vanja . Odgovarajиca paznja posvecena 
ј е raketnjm gorjvjma kao ј sagorevanjи 
gorjva. Na krajи knjjge prjkazaп је rad 
na konst rиkcjjj raketne opreme а veljka 
paznja је posvecena organjzacjjj raketnog 
poljgona ј obezbedenjи lansjrne ekjpe 
ј posmatraca. Prilozj koje sacjnjavajи 
planovj za realjzacjjи trj male rakete za 
amatere samo иpotpunjиju ovu рuЬЈј
kасјји. 

~ \ / 1" ,' . 

. ·~c.'f. SтtщСНI)јЈюЦО7.I ~ 
• • ' 1 

KONSTRUKCIJA 1 IZGRADNJA MOSTARSKIН RAKETNIH MOTORA 

Ekipe jz Mostara lansjrale su svoje rakete u Mostarи, na Zvezdanoj oljmpijadi u 
Beogradu ј na smotrj u Rjjecj. Sve mostarske rakete imale sи иgradene raketne motore 
kojj su jzradenj u Mostaru i punjeni smesom crnj barut-parafjn, koja је ispitana na 
sopstvenOin uredaju sa klatnom. ·1 

Doblvene su sledece karakterjstjke toga raketnog goriva : 

Specifjcna tezjna рь = 1400 kg/m3 

Sastav kg goriva = 0,68 kg crnog baruta + О,З2 kg parafjna. 

Na prjtjsku u komori Рс = 90 kg fcm ' prodиktj sagorevanja (smesa goriva, pare 
cvrstih. cestjca) u jedrom kjlogramи sadrze : 

. 0,269 kg CnH2n +2 + 0,273 kg raznih solj + 0,058 kg С + 0,049 kg S + 0246 kg 
С02 + 0,067 kg Н,О + 0,038 kg SO, ·+ 848 Kcal ~ 1 kg., imajи temperaturu Те= 56,6 
(D,- 1,8 cm) + 1473°К i specifione toplote Ср ~ 0,657 ј Cv ~ 0,605 odnosno izlozi

Cp 
telj izenrtope k = Cv ~ 1, 1. 
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Gasna konstanta ove sme§e је R ~ 17. 
Prj izmerenom prjtjskи u komorj Рс = 90 kg fcm' иtvrdcna је brzjna gorenja 

r = О,ОО7З рс0,07 = 4Зсm ј specjfjcnj impиls Is - 80 kgs fkg . 
s 

Izraze 

1- ( 2 ) k+ 1 V- ( 2 ) 1,1 + 1 
\ 

k -k - 2(k- 1)- 1,1 - - 2(11 - 1) = 0,617 = К 
+ 1 1, 1 + 1 • 

uvodimo и primer proracиna standardnog mostarskog rak~tnog motora Dь = 1,8 "" 
Lь = 15,6 ст sa ceonim sagorevanjem (tjp cjgara) Ыоkа goпva: 

Dь•rt 1,82 
• 3, 14 

1. Povr§jna gorenja Аь = -
4
-

4 
= 2,54 cm ' 

Lь 15,6 
2. Vrema rada motora tь =-=--= О,З6 s. 

r 4З 

З . Tezjna gorjva Gg = Аь · Lь · рь = 2 , 54 · 15,6 · 0,0014 = 0,0555 kg = 55, Ј' g1·. 

4. Totalni jmpuls lt = Gg ·l8 = 0,0555·80 = 4,44kgs. 

5. Temperatura prodиkata sagorevanja 
Тс = 56,6 (Dь -1,8 cm) + 1473°k = 56,6 (1,8 - 1,8) + 1473 = 147°К. 

6. Sila pogonske materjje f = VRTc = V17 · 1473 = 158,5 

7. Odnos povr§jne gorenja Аь ј kriticne povrsjne grla mlaznika At је 

Аь Рс·М 90·1,915 
- = -- = -----=---- = 18,1 
At r · РЬ · f 43 · 0,0014 · 158,5 

Аь 2,54 
8. Kritjcnj presek At = - - = -- = 0,1404 ст' 

18,1 18,1 

precru t = __ = --'- - = 0,424 Cltl = 4,3 mmH8 • . k d ,/4At v4·0 1404 
3,14 3,14 

9. Odnos jzlazne А0 kriticne At povr§jne mlaznjka 

Da Ы se jzbeglo da prjrjsak u mlazniku opadne ispod atmosferskog, skraceп је mlaznjk 
na Ae/At = 12 sto povlacj pad koeficijenta iskoriscenja mlaznjka na fL = 0,92. 

10. Povr§ina izlaznog preseka Ae = I2At = l2·0,1404 = 1,685 ст'. 

Precnik de = v-4- -_·· =А=·== V-4_:__· 1-=•..:..68::...:5 __ 1,46 ст = 14,6 111111 

7t 3,14 -
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11 . Koeficijent potiska 

С, ~ Kv~[1 - (~)K~ I] = 0,617v~[t - (\,ОЗЗ)~] = \ ,675 
k -1 Рс К 1, 1 -1 90 1•1 

12. Potisak motora F = Cr · -~ · А1 ·Рс = 1,675 · 0,92 · 0,14 · 90 = \9,4 l<g. 

S dn .. ~ k . . . lt 4,44 
re Jl е.е tlvш pot1sak је F 5 =-= -- = 12,З kg . 

tь О,З6 

Gg 0,0555 
ЈЗ . Sekundarni protok w = - = ---= 0,154 kg fs 

tь 0,36 

14. Srednja efektivna brzina isticanja 

Fs 12,3 
V·= g ·-=9 81-- = 785 m/s 

Ј W ' 0,154 

15. Cev komore је celicna сrь = 36 kg/mm' dim enzija 0 20 х 1111111. Mozc da i7.drzi 
pritisak do loma 

2 · аь · о 2 · 36 . 1 
Pmax~=--18-= 4,0 kg fmm' = 400 kg/cm' 

Radni pritisak Рс = 90 kgfcm•, ра radimo sa sigurnoscu 

Pmax 400 
v = р-:-= 90 = 4,45 ј ne treba iC:i jspod v = З. 

Dural Celik 

POGLED,A' ~~ - - . 

- 1 

1 ;-

166 

POGLED .1 • 

Slika Ј 

Dural 

16. Broj zavojaka na cevj komore, odnosno u slabljem materjjalu sklopa (za nas 
s1ueaj to је duralni сер komore) prj ав =·20 kg/mm• ј za navojnicu М 18,7 х 0,5 (Du = 
-17,8 тт ј h=0,5 mm.): 

ВАСИОНА XII. 1964. З . 67 

Du · 7t · Pmax 17,8 · 3,14 · 4,0 
Zmin = ~ 5,24 zavojaka 

4,276 · h · ав 4,276 · 0, 5 · 20 

ide sa ne~to manjom sigurnoscu. kako bi pri preopterecenju сер i zЬio pre nego se Ct:\' 

komore rasprsne, ра је usvojeno Z = v · Zn1in = 4 · 5 = 20 zavojaka. 
17. Svi dati odпosi vaze za motore precnika oko 20mm., kakav pokazuje i slika \ . 

а za koji је raden i prethodni primer proracuna . Za svaku drugu koпstrukciju potrebno 
је ponoviti proracun ро datom redos1edu. 

S/ika 2 

18. Dati parametri se odnose na sagorevanje homogene smese goriva napred 
datog sastava. 1 jedno i drugo se automatski i sigurno postize samo ako se smesa goriva 
formira u uredaju za 1ivenje koji pokazuje slika 2. 

Uredaj је posuda od lima debljine 
0,8 do 1 mm., dimen ija prema slici 2 
i sastoji se jz pla~ta (1) precnika deset 
puta veceg od precnika komore motora, 
za koji је letovano ili zavareno dno (2) 
koje nosj cevcicu (З) za fiksiranje mlaz
nika koja је tako Je letovana ili zavarena 
za dno. Na pla~tu su ; aletovane ili ;. a
varene ј dve rucke (4) koje slu е da se 
uredaj prenese sa re~oa na udaljen sto 
gde се se vr~jtj punjenje motora i ne
ophodne su. Gornjj kraj motora koji 
punjmo, fiksjra se u otvoru na poklopcu 
ureџaja. Poklopac se sastojj ј~ 1evka (5) 
kojj visak rastop1jenog parafina jz mo
tora sprovodj u unutra~njost uredaja gde 
se nalazj zagrejana voda. U tu svr~u 
jzbu§eno је 8 rupa 0 4 mm. Za levak (5) 
zaletovan је Ш zavaren obod (6) kojj sluzj 

11 ,.. 
1 

_!__ 

1 
' 

da poklopac fiksjra sa plastom u rasklo-
pJjjvu celinu. Slika З 

-~t 

Uz uredaj је neophodno da se nabavi kutija za crni barut, slika З, sadrzine do 
100 grama baruta (najprjk1adnija је aluminijumska ambala.ta za 5 metara fjlma EFK 17 
koju се Vam ustupiti svakj foto amater). Dalje treba napraviti limcjc prema slicj 4 za 
preno~enje taruta od kutije (sljka З) t.O motora i za sipanje jstog u motor kao i iglu, 
prema slicj 5, od eelicne zjce 0 Ј mm za mesanje rastopine. 
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Oba\•ezno је и interesи bezbednost da se иredaj napravi komplet prema datim 
slikama. Sve је neophodno i opasno је poceti pиn; en: e motora bez nekog od opisanih 
delova. 

Na krajи treba da пabavite tehnicki parafin, koga ima и svim prodavnicama 
Ьоја i hemijskog materijala (parafin od sveca se ne sme иpotreЫjavatj pos to oЬicno 
sadrzi ј drиge dodatke), kao i potrebnи kolicinи lovackog crnog baruta proizvodnje 
"КAMNIK". Obavezno је иpotreЫjavati samo ovaj barиt posto sи sa :njime vrsena 
sva ispitivanja (bezdimni lovacki barиt se ne sme иpotreЬit i ) . 

~10 

~==========f====~t ~ 
~ 200 Ј 

Slika 4 Slika 5 

19. Posto smo napravjli motor p1ema slici 1, иredaj prema s\ici 2 i prjbor 
prema slikama З, 4 ј 5 i nabavili tehnicki parafin i lovacki crni barиt mozemo pristи
piti риnјеnји motora . 

Obavezno је : 
а) Pripremи i pиnjenje vrstti na otvorenom prostoru izvan prostorija i pod 

rukovodstvom nastavnika raketnog modelarstva kojj је odgovoran za сео podиhvat . 
Ь) Prjdrzavatj se svih mera bezbednostj ј obaveznog redosleda operacija иz 

operacjja иz prjsиstvo samo neophodnih pomocnika. Ostali clanovi grиpe mogи da 
posmatrajи sa odstojanja ne manjeg od 50 metara. 

с) Radno mesto mora da Ьиdе organizovano prema slicj 6. 
d) Preporиcиjemo da se pиnjenje vr§j ро danи bez vetra bez atmosferskih 

padavjna. 

OOOOQO 
Posmatrac1 
000000 

NAS TAVNIK 

Е 

"' 

som 

Redosled operacjja: 

Ur-.da ' za n · " 

о ~,_PU",N-""IL,.,A,_,C'--

Slika б 

а) Grafitnom mascи namazatj navojnjcu mlaznjka ј navrnutj mlaznjk na се\• 
motora . 

Ь) Drvenim cepicem prema slici 2 zacepjti grlo mlaznika tako da se obezbedi 
hermeticnost. 

с) Usitnjti parafin i napиnitj komoru motora, ра privremenim uvrtanjem сера 
komore za dva do tri navoja zatvorjti koinoru motora . 

d) Postaviti motor u uredaj prema slici 2. 
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е) Napиniti иredaj vodom i postavjti poklopac. Obrisatj povr§inи poklopca od 
eventиalnih kapl jica vode. 
. f) Postaviti шеdај na toplotni jzvor (~ poret, re:o i sl.) i odvrnиtj сер komore 
motora, ра и parafin zaronitj iglи (slika 5) . Proces zagrevanja traje do pocetka kljиeanja 
vode и иrеdаји . 

g) Skinиti uredaj sa toplotnog jzvora i odneti ga iz prostorjje najmanje 50 metara 
od toplotnog izvora na radno mesto (prema slici 6). 

1 
1 

1 1 L ________ J 
Pf'ekldac ttzvo,. elekt . 
ene,.qijr и bиnkef'и. 

Slika 7 

h) Ljmcjcem (slika 4) иzimati ро 0,5 ст• crnog barиta jz posиde ј postepeno 
sjpati ovaj barut и komoru motora. Pri ovome treba teziti da ne dode do stvaranja 
grudvica. Grudvice и barutu treba иsitniti а stvaranje grudvica pri mesanju sa rastop
\jenim parafinom treba onemoguCiti uz pomoc igle kоји smo иronj\i u parafin. Natopljenj 
barut se talozi и motorи. Nove kolicine baruta treba donosjti limcjcem sve dok njvo 
natalozenog baruta ne dostjgne pocetak navoja u komori. Visak rastopljenog parafina 
Ьiva istjsnиt iz komore ј on otjce na povr§jnu vode u posиdj, lglom treba na kraju јо§ 
promesatj иkирnи koliCinu gorjva u komori sve dok bude eventualnih mehuriea vazduha 
koji pri mesanju izbljaju na povrsjnu rastopljenog parafina. 

i) Uklonjti jglu iz komore i ostavjrj utedaj da se postepeno hiadj, Pastopljeni 
parafin kojj popunjava komoru do vrha treba ostaviti, jer се pri hladenju ј on Ьiti 
povucen u gorivu masu. Hladenje oЬicno traje nekoliko sati i za to vreme ne treЬa 
njsta pomeratj, Kada se parafin stegne ј ohiadj livenje goriva је zavr§eno i motor treba 
izvaditi jz uredaja. 

ј) Odstranjti parafjn jz komore u oblastj navoja, namazatj. jstu grafitnom ma§eu 
i uvrnuti сер. · 

k) Drvenj серј{: jz mlaznika vadj se tek kada raketa bude postavljena na lansjrnu 
rampu ј treba onemogu{:jti ranjje uklanjanje ovog еера. 

1) ·Ukoliko se motor transportиje onda tacke ј) i k) treba vr§jti tek na poligonu. 
Jasno је da za sve vreme procesa livenja radno mesto mora da bude obezЬedeno od 
Ьilo kakvog vida vatre, а jsto tako i napunjeni motori. Ukoliko se budemo prjdZavali 
()VOg procesa, mere bezbednosti su osjgurane. Uredaj rr.oze da se napravj na istom 
prjncjpu ali za 'punjenje ј vjse motora jednovremeno. Punilai::. mora da bude u оЬа 
slueaja pod §lemom ј sa zastitnim rukavjcama ј naoearima. 

20. Prjpala motora prj startu mora da se jzvrsj prj punom otvoi-u mlaznika. 
Zbog toga је potrebno da se napravj uredaj za prjpalu prema slici 7, а kojj ве uevrseuje 
za sinu rampe tako da se osa шеdаја ј osa motora poklope. U trgovinama eksplozjvom 
moze da se nabavi elektrieni upaljac koji upotreЬljavaju u rudпjcima, а koji se sastoji iz 
aluminjjumske cevcjce u koju је sme§tena spirala ulivena zapaljivom za§titom. Ovu 
cevcjcu postavimo na postolje i vezemo za sinu, а elektrienu instalacjju spojimo prema 
slici 7. Neposred.no pre lansiranja iz mlaznika ае izvuee drveni eepic i o&ti parafio• 
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а kada se raketa postavj na k1iza~e sjruacjja se pok1apa sa s1ikom 7. Prjtjskom na 
prekjdac kojj је smesten u bunkeru, zatvara se strujno ko1o ј otpornjk u cevcicj upa1jaca 
se .zagreva te ра1ј dodatak crnog baruta. Isto se post jze ako је u cevcjcu uvucen sporo
goreCi stapjn. P1amen jz cevi u m1azu pada na povrsjnu се1а gorjvog Ыоkа. ј tako do\azi 
do prjpa1e. Potjsak se postepeno poveeava ј kada dostjgne potrebnu velicinu raketa 
vr1o efektivno ро1есе . 

Октобар 
Новембар 
Децембар 

Млад Месец 
d h m 

5 !17 20 
4 08 17 
ф 02 19 

lng Dragoslav Dimie 

Месечеве мене 

Прва четврт 
d h m 
13 17 57 
12 13 21 
}2 __ 9? 02 

Планете 

Пун Месец 
d h m 
21 05 46 
19 16 43 
19 03 42 

Последља четврт 
d h m 
27 22 59 
26 08 11 
25 20 27 

Меркур- Током октобра и скоро целог новембра није видљив. Појављује се око 30. 
XI на западном небу одмах по залазу Сунца, сл. 1. Тада је у највећој западној 
елонrацији, у фази "прве четврти" , привидног пречника 6,6 и сјаја -о,2 
привидних величина. Затим, током децембра Меркур поново није видљив. 
Средином децембра је у дољој конјункцији . 

i-XII 

' ' ' ' ' 
~ 

Zд'PД!:>Nt ЦC>Q.IZ.ONI 

Сл. 1. Привидно креШање Меркура у односу на зайадни хоризонШ и Сунце у Шрен:ЈlШиу. 
ЗtЈЈ~аза . око најве/iе е:лонzације 30. XI 1964. Исйрекидана сiuрелица одређује величину и 

смер йривидноz йомерања небеске с(Јере за 30 минуШа~ 

Венера - Кроз цело тро.'\\есечје видљива је као "Зорљ~ча". Западно је од СУнца к 
· постепено му се приближава пролазећи еа.звежђа: Лава, Девојке, Скорпије и 

Змијоноше. Приб,11ищавајући се горљој конјункцији, Венера смаљује свој при
вИдни пречник од 17",6 на 11",2 а сјај од. -З,7 на -З.4 привидних велич1Ш8'. 
Венера излази : · 

1. Х у 1h 49m 
1. XI у 2h 55m 
1. XII у 4h 07 
1. r у 5h 20. 
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Марс- Директан је и привидно пролази сазвежља Pat<a и Лава. У овом тромесечју 
излази све раније: 

1. Х у · Oh 24m 
1. XI у 23h 55m 
1 . XII у 23h 15m 
1. I . y .22h L7.m. . 

Како Марсу претстоји опозиција са Сунцем, растојаЈ;Ье Земља-Марс се смаљује 
од 279 на 162 :МИЈЈиона Км, привидни пречю;1к планете расте од 5" ,0 на 8" .5 а 
сјај од = +"1.5 на = + 0.5 привидних величина. · 

ЈуйиШер- Ретроградан је у сазвежђу Бика и Овна . сл. 2. Видљив је углавном целе 
но1щ јер је средином новембра (13-ог) у опозицији са Сунцем . У тренутку опо
зиције Јупитер је 600 милиона Км далеко од Земље . При~идни пречник му 
је 45".8 а привидна величина -2.4. 

f 
:. 

1 . ' .,. .·· 
• • •Е 

~ ..... - --·-----+----__::.;......-.-, . .....,..,_-,-'--lт20° 
• . -...z..-.- :.-..... : •G ~ .. -

·IY . ,-. -. · .,;"_· . ,,,, ........ ....... 

TAUQUS 

Сл. 2. Привидно zеоценШрично йомерање ЈуйиШера око ойозиције 1964. 

СаШурн- Прошавши опозицију, ретроградан је у сазвежђу Водолије до застоја 2. XI. 
После овог датума наставља директно кретаље остајуlш у истом сазвежђу до 
краја године. Може се посматрати од сумрака до залаза: 

1. Х у 2h 12m 
1. XI у Oh 08m 
1. XII у 22h 12m 
1. 1 у 20h 19m. 

Постепено се удаљава,од Земље од 1342 на 1546 -милиона Км. Привидни преч
ник планете се мало меља: од 16". 6 на 14" .4, док сјај опада од = +0. 7 на= + 1. 1 
привидних величина. Велика оса привидне елипсе Сатурнова прсте!-!& види се 
под углом од 42" (1. Х) и 36" (31. XII) а мала под углом од 8" (1. Х) и 6" (31. 
XII). Са Земље се види северна страна _ прстена. 

Уран- Налази се у сазвежђу Лава. 

Помрачења Сунца в Месеца 

Делимично помрачеље Сунца З-4. децембра видљиво .је само са _ северног 
Тихог Океана, северо-источне Аз; је и д ~ла Аљаске . 

Потпуно помрачеље Месеца 19. децембра види се са Арктика, из северне Афри
ке, из западн Азије, из Северне и Јужне Америке и северо-источног дела Тихог 
Океана. 

Подаци за ово помрачеље, сл . З 
Месец улази у сенку 
Почетак потпуног помрачеља 
Средина помрачеља 
Кр.ај ·по;rпуног помрачеља 

су: 

1h 
з 
3 

· 4 

59.2 СЕВ 
07.2 
З7 . З 
07.З 
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Месец излази из сенке 5 15.4 
Положајни угао првог додира 105° од N иа Е 
Положајни угао послсдњег додира 241 ° од N иа Е 
Величина помрачења 1 . 18 Месечевих пречнииа. 

Сл . 3. Пролаз Месеца кроз Земљину сенку, Z, 19 . X ll . 1964. М" М, и М3 суйоло:жаји Ме 
сеца у ШренуШку йрвог додира, у средини йомрачења и у ШренуШку йоследњег додира. Р1 
и Р1 су Шачке йрвог и йоследњег додира Месеца 11 ЗеАtљинесепке. Север је горе, а uсШок лево . 

ПоЈаве у Суичеву систему 
d h 

Окт . 1 01 Марс 2° јужно од Месеца 
2 04 Венера 5° јужно од Месеца 
5 08 Венера 0°.4 јужно од Регулуса 

15 20 Меркур у горњој ионјуницији са Сунцем 
16 19 Сатурн з о северно од Месеца 
17 01 Венера оо .1 северно од У рана 
18 - Ориониди 
2З ОО Јупитер 1 о северно од Месеца 
ЗО- Тауриди 

Нов. 2 07 Сатурн у застај у 
13- Леониди 
13 11 Јупитер у опозицији са Сунцем 
19 05 Јупитер 2° северно од Месеца 
27 ОО Уран 5° јужно од Месеца 
ЗО 11 Мериур 21 о источно од Сунца 

Дец . 5 09 Марс 1 о .6 северно од У рана 
5 2З Мериур оо .6 јужно од Месеца 
9 07 Мериур у застоју 

1 О - Геминиди 
1 О 05 Ве н ера оо . 1 ј ужно од Нептуна 
1 О 13 Са тур н З о северно од Месеца 
16 10 Јупитер 2° северно од Месеца 
18 22 Меркур у доњој конјункцији са Сунцсм 
19 04 Потпуно помрачење Месеца 
20 15 Уран у застају 
21 21 Почетак зиме 
24 07 Уран 5° јужно од Месеца 
24 20 Марс зо јужно од Месеца · 
29 04 Меркур у застоју 
З1 15 Венера оо. З северно од Месеца А. КУБИЧЕЛА . 

., 

SNIMCI MESECA DOBIJENI SA VASIONSKOG BRODA "RANGER 7" 

S 1 i k а g о r е : Snimak Meseca sa visine od oko 900 metara, sa 
obuhvacenom povriinom dufine oko 30 metara. Vide se mali krateri zaoЬije
nih ivica 

S 1 i k а d о 1 е : Snimak Meseca sa visine od oko 300 metata, sa 
obuhvacenom porsinom strana 30 i 18 metara. NajmanJi vid1jivi krateri imaju 
u premiku oko 1 metar, а duЬina im Је oko 0,3 metra. 

S 1 i k а n а р о s 1 е d n ј о Ј s t r а n i k о r i с а : Snimak Meseca 
sa visine od oko 750 ki1ometara, sa obuhvacenom povrsinom dufine oko 124 
kilometra. NajmanJi krateri imaJu oko 240 metara u preёniku. NaJveci krater 
је G u е r i с k е (gore desno). 

Na svim slikama sever је gore 
- Uz clanak na strani 52-SЗ -
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НЕНАД ЈАНКОВИЂ 

Насловиу сШраиу израдrю ПЕТАР КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутину. Издаје 
Астрономсно друштво "Руђер Бошновић" и Комисија за астро
науrnну ВСЈ. Годишња претплата: за нечлановс 500 динара, за 
чланове оба друштва 300 динара, за ученинс свих umoлa 240 
динара, за иностранство 1500 динара. Поједини број 100 ди
нара. - Власнин и издавач Астрономсно друштво "Руђер Бо
шновић", Београд. Уредништво и администрација: Београд, Вол
гина 7. Преmлате слати у норист рачуна број 101-22-608-13. 

Штампа : Издавачна установа .,Научио дело" , Београд, Вума Караuкћа S 
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АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XII 
1964 БРОЈ 4 
БЕОГРАД 

КРАТАК ПРИКАЗ СВЕЧАНОГ ОТВАРАЉА 

НАРОДНЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 

"РУЪЕР БОII.IКОВИЋ" 

После низа теuтоћа у вези са адаптацијом Диздареве нуле, најпосле је 20. 
децембра 1964. године свечано отворена Народна опсераторија у Београд:{ у част 
двадесетогодишњице ослобођења Београда . Сарадници ове установе, а нарочито 
омладина нао основа њеног будућег рада, чуваће успомену на племенит~ Жртве бо
раца ноји дадоше животе за ослобођење Београда, за данашњицу, за друштвени 
прогрес и братство међу народима. . 

Извођење, у 1962. години, заштитних радова на Небојшиној кули под руно
водством Завода за заштиту споменика културе Београда, даnо је повода професору 
Радовану Дiiнићу, доживотном председнину Астрономсног друштва "Руђер Бош
новић", да усмери активност' Управног одбора да се једна од историјсних i<ула на 
Калемегдану адаптира за Народну опсерЕаторију. 

Већ. 1961 . г~ Управни одбор поднео је Секре;аријату- за просвету и нултуру 
града и Извршном већу СР Србије идејни план и Програм изгрiщње Народне оп
серваторије и планетаријума, рад архитенте Димитрија МаринковиЈ;:а и~ Пројен
тантског зав~да "Србија Лројент". У споразуму са Секретаријатом за ·просвету и 
културу Београда. Управни одбор тражио је 9. јануара 1962. г. да Урбанистички 
завод Београда одреди место за Народну опсерваторију . Проблем је остао нерешен 
све до 17. октобра 1962. г . када је Управни одбор упутио молбу Заводу за Заштиту 
споменика културе Београда да да начелну сагласност за адаnтацију једне од нале-
мегданских кула за Народну опсерваторију . ' · · ·.· · 

На ову ИниЦијативу одржана је 14. новембра 1~62. г . седюща Савета Завода 
за заштиту споменика културе Београда којој .су присуствовали: Начелник Секре
таријата за просвету и културу Београда, директор Астрономске опсерваторије у 
Београду, директор Градског зеленила, председник, генералци секретар и секретар 
Астрономсног друштва "Руђер Бошковић" и архитекта Маринковић. После исцрпне 
дискусије Савет је донео начелну одлуну да се за Народну опсерваторију адаптира 
Дизда·рева кула на Калемегдану . Ова одлука може се узети као датум оснивања 
Народне опсерваторије. Средства ноја је затим дала Скупштина Београда за извр~ 
шењ'е радова одобрена су 'са намером да свечано отварање бу де у оквиру прославе 
двадесетогодишњице ослобођења Београда, 20. октобра 1964. г. · · 

Програм свечаног отврања припремила је Комисија Астрономског друштва, 
под председништвом Др. Василија Оскањана, директора Астрономске опсерваторије 
у Београду . Према томе програму 0држана су два заседања: 

Пре подне 

Радни састанак астронома из земље 
и иностранства 

Приказ инсрумената 
Почетак у 10 часова 

После под·не 

Свечано отварање 
Разгледање опсерваторије и 
посматраље неба 
Почетак у 1 7 часова . 

'.·· .Преподневном заседању председавали су Перо М. Ћурковић, Ненад Jaн
нoli}ih и nроф. Душан Лакић. На овом засеДању присуствовао је вел~кн бiюј пщолске 
омалдине иЗ Сремске Митровице, чији је председник и поздравио скуп. На заседању , 
су прочитани следећи прилози и реферати, које скраћеiю објављујемо у овом броју : ' 
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1.- Поздрав Звјездарнице Хрватског природословног друштва у Загребу 
- од Тони Брајдера . 

2.- Популаризација астрономије на Звјездарници у Загребу -од Др . М. 
Љубића . 

3.- Рад Академског астрономског и астронаутичког клуба у Сарајеву - од 
Тефтедарије Есада. 

4.- Аматерска астрономија у Мађарској - од Др. Kulin Gyorgya . 
5.- Народне опсерваторије у НР Бугарској - од Ангела Бонова. 

6.- Нека искуства у раду са омладином Астрономског друштва - од 
Душана Лакиhа. 

Поzлед на учионицу Народне ойсерваШорије за време йрейодневиог 
радноz сасШаика асШронома из земље и uuосШраисШва 

. После предаваља Др . Кулин је предао генералном секретару нашег Друштва 
СВОЈ лични дар: алуминизирано огледало пречника 15 crn, призму и оку ла р, са жељом 
д~ од тих оптичких делова један југословенски аматер изради аматерски телескоп. 
Истовремено Др. Кулин предао је и номnлет часописа "Csillagos Eg". n. М. Ћу
рновић се захвалио на понлонима. 

Са заседаља упућен је телеграм болесном председнину Др . Данићу, ноји се 
у том тренутну налазио на Хвару. 

Дон су ~младинци разгледали инструменте и Опсерваторију, делегати нз 
Заrреба, Сарајева и Београда дискутовали су о проблему ствараља Савеза друштава 
за ПQцуларизацију астрономије у СФРЈ. 

ПQС.IIеподневном заседаљу председавали су проф. Др. Бранислав Шеварлић, 
Перо М. Ћурновић · и Ненад Јанковић. Сала је поново била препуна. 

У поздравно; речи проф. Шеварлић поздравио је све присутне и следеће 
истакнуте госте: Мила Жегарца, потпредседнина Снупштине Града Београда, Инг. 
Драгишу Мансимовића, представнина Републичног сенретаријата за ноординацнју 
научног рада, Инг . . Миливоја Мишљеновића и Инг . Косту Сивчева, преставнине 
Ваздухопловног савеза Југославије, Др . Татомира Анђелића, претседнина Јуrосло
венсног астронаутичног и ранетног друштва, нао и претставнике астрономских 

организација из земље и иностранства. ·-

\ 
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После читаља поздравних телеграма Астрономске опсерваторије из Љубљане 
и председника проф. Данића , прочитани су следећи прилози, које ћемо објавити 
у следећем број у: 

1.- Уводна реч председнина проф . Др. Радована Данића- прочитао проф. 
Др . Бранислав Шеварлић. 

2.- Астрономи аматери у свету и нод нас- од Ненада Јанновића. 
3.- Народна опсерваторија Астрономсног друштва "Руђер Бошновић" -

Њени задаци и организација рада - од Пере М . Ћурновића . 
После разгледаља инструмената- небо је било облачио- приређена је при

јатна ноктел партија . Кад су се гости сноро разишли, делегати из Загреба, Сарајева 
и Београда завршили су диснусију са преподневног заседаља о акцији на органи
зоваљу Савеза астрономсних друштава у СФРЈ . Делега1и из Загреба и Сарајева 
одвезли су се затим на нратну посету Астрономсној опсерваторији у Београду и исто 
вече одпутовали из Београда . 

Сутрадан гости из Мађарске и НР Бугарсне посетили су Астрономску опсер
ваторију у Београду и нене значајније нултурне и историсне установе, са излетом 
на Авалу . 22 децембра и ови наши драги гости отпутовали су из Београда. 

Перо М. 13ypкoвllh. 

POZDRAV ZVJEZDARNICE НRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG 
DRUSТV А U ZAGREBU 

Prije nego sto u nekoliko re~i opisem rad Zvjezdarnice Hrvatskog prirodoslovnog 
drultva u Zagrebu, ја Ьih htio izraziti nasu radost sto је nas razgovor danas upravo u vri
jeme kada se, eto, porodica jugoslavenskih popularnih opservatorija prosiruje jos jednom, 
а to је ova vasa na Kalemegdanu. 

Zvjezdarnica u Zagrebu osnovana је 1903. godine . Prvo vrijeme ona је Ьila pred
videna za sasvim struёni rad. МоМа ima nekih sliёnosti izmedu te zvezdarnice i ove sada 
vase. Naime, nasa је gradena takoder na jednoj staroj kuli, na Popovom tornju u Zagrebu 
ј ta kula datira iz 1242. godine, kada su је stari Zagrebёani sagradili da se odbrane od ta
tarske najezde koja је u ono vreme presla preko nase zemlje. Zagrebaёka zvjezdarnica posle 
rata orijentirala se uglavnom na popularizaciju astronomjje. I to naro~ito medu Akolskom 
omladinom, а i medu gradanstvom u Zagrebu. 

Zvjezdarnica ima ёlanove koji su uglavnom gimnazijalci, zatim studenti, а ima 
tek mo!da desetak ljudi koji su veG stariji. Dakle, iz toga se vidi da је zapravo omladina 
ta koja Zvjezdarnicu i dr!i. I zaista, sve razne du!nosti obavljaju omladinci. То је nor
malno zato jer ljudi koji su zaposleni imaju posla na drugim mjestirna i onj nemaju toliko 
vremena da posvete zvijezdama. Dok omladina u skolama ima dovoljno vremena da se 
time Ьаvј ј ako јој se posveti шnogo pa!nje, ona mo!e sama da iznese organizaciju jedne 
ovakve narodne opservatorije. Jer, u ~emu se, zapravo, sastoji nas rad. 

Naime, normalni rad Zvjezdarnice tra!i najmanje desetak angdiranih ljudi, dok 
smo mi imali samo jednog namjestenog ~ovjeka. То је Ьiо upravitelj Zvjezdarnice. Sve 
ostale du!nosti, dnevna de!urstva, zatim pitanje ekonomskih stvari, kupovine itd. oЬa
vljali su ~lanovi Zvjezdarnice, kao ј prikazivanje neba gradanstvu, dr!anje predavanja 
za gradanstvo i za grupe. Naravno, da kroz godine neki ljudi odlaze. Ili odlaze- zaposle 
se, ili odlaze u drugo mjseto, dakle, oni ~lanovi koji su aktivno radili napustaju pornalo 
Zvjezdarnicu ј potrebno је da se stalno to aktivno ~lanstvo obnavlja. Та odmena jdc uglavnom 
na taj na~in sto na5a Zvjezdarnica posveeuje veliku pa!nju radu sa skolskom omladjnom. 
Тај rad sa skolskom omladinom odvija se u dva vida. Prvo, organizacijom samih ikola 
(kao. izvanskolska aktivnost), а drugo, organizacjjom Zvjezdarnice, neovjsno od ikola, 
za skolsku omladinu koja је vj§e zajnteresirana za astronomski rad. Mnogi profesorj korjste 
tu priliku da ne Ьi oni taj rnaterjjal proradjvaij, nego dovode grupc na Zvjezdarnicu gdje 
one euju, ј sa mnogo slika i mnogo sire, ёitav materijal, а osim toga mogu promatrati nеЬо 
ј vjdcti malo .ёemu to slu!i. 

U nasim skolama, u SR Hrvatskoj, astronomija se uglavndm predaje djelom u 
predmetu geografije i to nebeska sfera i uglavnom pozicjona astronomija, mislim onj naj-
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osnovniji pojmovi, а djelom se prcdaje sada ро novom programu u predmctu fizika, u 
maturalnom, zavrsnom razredu, i to tako da ј е jcdna trecina fi zikc maturalnog "razreda 
posvecena astronomiji , uglavnom as trofizici. Dakle, onom djelu astronomije koji је · do 
danas Ьiо najvise zapostavlj en. 

Politika popularizatorskog rada mcdu omladinom, suocena ј е sa jcdnim proЫemom, 
а to ј е: kako odrzati kontinuitet rada, kad se prelazi iz jednog sistema u drugi . Jer se po
kazalo: ako se tu ne odrzi kontiпuite t , onda dolazi do velikog rasipanja ljudi koji ucestvuju 
u tomc. Dakle, i citava akcija onda pretrpi neuspeh. No, taj kontinuite t od radnih grupa 
prcma onom aktivnom raa u u samoj Zvjezdarruci odrzava se na iaj naCin da ljudi pocinju 
drza'ri· dezu.rstva na Zvjezdarnici. Sta to znaCi? Recimo, jedan covjek ј е dezuran u srijedu 
{оп ima u srijedu dШnost da pazi na rad na Zvjezdarnk i, da svakom gradaninu kojj dode 
gore jzvadj dalekozor, da mu pokazc ono sto on zeli, da mu rastumaCi ono sto pita, da 
se bavi, recimo, organizacijom predavanja za jednu skolsku grupu, ukoljko takva grupa 
dode . То је jedan vid rada. Time se jedan takav mlad covek sasvim organizaciono uklapa 
u rad Zvjezdarnice . 

Zatim, s druge starane, mi te ljude potjcemo da poloze kolokvij jz astronomije. 
То ј е jedan mali jspjt jz osnovruh znanja jz astronomije. Zatim, kao drugj korak, је pola
ganje jspita iz astrognozije, tj . iz poznavanja neba, zvjjeZda ј objekata koji se na nebu 
mogu pronaci. То је zbog toga vazno sto nasj ljudi uglavnom rade tako da pokazuju ljudjma 
nebo ј onda naravno da moraju samj jako dobro to poznavati, ј da znaju sta се im zani
mljivoga pokazati . То је, dakle, drugj korak. 

Najposle, poslednji korak, to је drzanje uvodnog predavanja. Naime, veCina nasih 
ljudi, moglo Ьi se recj gotovo svj, su u isti mah ј predavaci, kojj mogu driat predavanja 
skolskim grupama. I sasvjm је normalпa stvar na nasoj Zvjezdarnjcj da jednoj skolskoj 
grupj prvog razreda gimnazije drii popularno predavanje jz astronomije jedan gimпazi
jalac iz, recimo, cetvrtog razreda, ili treceg razreda gimпazjje . Mozda Ьi se, . u prvj mah, 
moglo uciniti da to stvara probleme, jer znamo da su djeca ј u .skoli nemjrna ј pred pro
fesorima, kojj normalno jmaju daleko veci autoritet pred nјјща. Medutim, kod nas se 
pokazalo da tih proЬlema nema. Naime, djecu to zanima. Osjm toga nasi clanovj uglavnom 
toliko vladaju tom materijom da si stvore, da tako kazem, vec u prvim mjnutima predavanja 
dovoljan autorit.et da Citavo predavapje moze protec u savrsenom redu ј mjru. То је, moZda, 
j.os jedan. dokaz da је proЫem discipline uglavnom proЫem jnteresa onih kojj slusaju, 
а ne tolikp autorite~a. . . . 
- , Кpjiga "Drama.u svemjru" donijela nam је mnogo prijatelja ј jz jnostranstv.a, _ jer 
је Ьila prevedena na medunarodni jezik esperanto. I sada na nekj nacjn da Ьismo uspo7 
stavili prisniji kontakt sa tim prijateljjma, odlucili smo se Ца organizujemo u Primostenu 
ljetovaliste koje smo nazvali "Kamp prijatelja mjra" . Naravno, to је tako teZak poduhvat 
!!а ga је neщoguce organizjrati na jednoj sasvim idealistjckoj bazi .Zato smo to morali po
yezati ј sa sasvjm ekonomskjm pjtanjem. Тај "Кarnp prijatelja mjra" је turisticko poduzece 
koje u isti щаh ima u svojeщ programu ј rad na mjru, dakle ~ad na suradnjj mec;1u ljudima, 
па licnim kontaktima. Ljudi koji dolaze da se tamo odmore mogu u jstj mah djskutirati 
sa ljџdima jz svih zemalja. Proile godne је Ьilo gostjjџ iz preko dvadeset zemalja, С sa 
istoka ј sa zapada. U "Кarnpu prjjatelja mjra" пaravno nismo zaboravj!j astronomjju. Тащо 
svake godine prenos!mo jedan Zeiss-ov dalekozor i pokazujemo ljudima nebeske objeke. 
Na taj пaein imamo turisti&u zvjezdarnjcu na Jadranu. Novjnarj su onda jzumilj da је 
io jedina tщjstjcka zvjezdarnica u svjjetu. Sada mi ne zшimo је Јј j!i nije, ali koliko ini 
zпamo, drugih nema takvih. То је zgodno i zbog toga sto se na taj naein . popularjzira 
asti:-oriomija medu.ljudima upravo u easu kad se oni nalaze na odmoru i kad su, da takci 
kazem, prjjemljivj za ovakve stvari ." · · 
. . Eto. to su neka jskustva rada паsе Zvjezdarnice. Uspjeh u radu kojj j e ona postigla 
potaknuo је ј nasu zajednjcu da se vise zainteresjra za nju. Tako smo, recimo, pred cetirj 
godine imali budiet od 600 hiljada dinara i to је Ьilo vrlo malo. S tjm se jedva odr!avala 
Ustanova u zivotu. Danas evo jmamo 4 miliona dinara sto nam је omogucilo da nц
~jestimo osim jednog prqfesionalnog covjeka jos ing. Britvica, kao Zllll)jenika djrektora, 
d!Џtle sad imamo dva c0vjeka koj i se bav~ sa radom stalno tamo ј na taj naein Zvjezdaщjca 
џюiе jos mnogo normalnije, mnogo bolje raditi . Мј se, eto, nadamo da cemo uspostavjt 
tjesnu saradnju sa ovom vзSom zvjezdarnicom na Kalemegdanu jer, na krajц, . паs i-ad 
је i u Zagrebu i ovde u Beogradu, kod vas, zapravo jedan te jsti rad, ј treЬalo Ьi da u daljem 
p_rerast~ u jugoslovenske razmere. . , 

Toni 1Jrajder 
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Rad z,,jezdaraice na popu larizac ij i astronorhije i astronautike vrsio sc do ·ada 
i vrs i se пadalje kako па samoj Z jezdarnici, tako i izvan п ј е. 0\• ај rad odvija е p гeku 
mnogobrojnil1 grupa i u raznim oblicima. 

Redo,·iro s\•ake srijede i subote odrZ.avaju se p1·eda апја iz raznih podrucja ast!"O
nomije, а troaautike i geofizike па kojima go\•ore clano,,i ko lektiva Zvjezdam ice. Ро za
vrsetku predavanja vrse sc па kupoli Zvjezdarпice motre пja z\• j ezdaпog пеЬ:t роmосн 
teleskopa Zvjezdam ice. Za vrijeme O\•ih motrenja clezurni ё la Jюv i Zvjezdarnice objas
njava ju posjetiocima poj ed iпe пebeske objekre, ko je se motri. Ova preda\•aпja i motrenja 
postala su to liko popularп a medu gгadan s tv m, da prosrori je u kojima se ona obavljaju 
eesto ne mogu primiti velik i broj posetioca, tako d:t ј е, u izv jesnim luёa j evima iп te resaпtпih 
nebeskih pojava, poa ebno odria,•at i predavaпja i morrenj a u vise turnusa da bi е udo
voljilo svim in teresentima. Za ilustaciju пapomi njemo 2-3 markantn ija s lu ёa j a: pri pojavi 
kometa ovil1 pos ljedпjih godiпa, а narocito kometa Areпd Roland , odriavaпa su svako
dnevпo па z,•jezdarnici predavaп j a i motreпja u \•ise turnusa u grupama. Svakoj grupi 
od Ј 50--200 gradana driaпo ј е najprije predavaпj e u sali Zv jezdarnice. Nakoп predavanja 
ta ј е grupa odlazila па kupolu gdje ј е motri la ru nebesku poja\•u, dok se sli jedet:oj grupi 
odrzavalo predavaпj e. То se ј е tako obna\•ljalo do kasпo u пос za ciravo vrijeme dok se 
ј е mogla promatrati ta пebeska pojava. Posto ј е in teres za О\'3 preclavaпja i motreпja bio 
goleш , а Zvjezdarпica ruje mogla primiti S\•e posjetioce, ko lektiv Zvjezdarпice organ izirao ј е 
па pojedinim istaknutim mjestima grada predavanja i motreпja па koj iшa su c laпov i Zvje
zdarпice objasnjavali tu svemirsku pojavu. Na ist i nacin v1·sila su se promatt·anja i planeta 
Marsa za njegovih opozicija od 1954, 1956, 1958 i 1961. god . 

Prigodoш pomrcine Sunca u 1961. god . v rseпe su па Zvjezdarпici dugotrajne 
pripreme za motrenje ove rijetke svemirske pojave . Deset grupa omladiпaca i omladinki 
obisli su citavu zonu totaliteta od Malog Losiпj a do Titograda, od rzavajuci predavanja 
i objasnjavajuci pttcaпs rvu ovu sve шirsku poja\•u . 

Pojava umjetnih sate li ta Zemlje izazivala ј е ogromaп iп teres kcd gradaпst\13. Da 
bi udovoljili tom interesu, Zvj ezdarпica ј е priredila do danas mnogobrojna predavanja 
u Zagrebu i drugim mjestima SR Hrvatske, na kojima su clanovi Zvjezdarп ice objasnjavali 
gтadaastvu na popularan naein po javu ovih satelita, najnovija dostignuca raketпe telшike 
i astronautike i mnoge proЬleme koji su s tim u vezi . Na ovim predavanjima govorilo se 
i о proЬ!emima leta и svemir kao i о zivotu u svemiru. 

Pored ovih redovnih predavanja i motrenja za gradanstvo, odrzavaju se posebna 
predavanja i motrenja za grupne posjete na trazenje skola, sindikalnih podruznica ј drugih 
drustvenih organizacija iz Zagтeba i unutrasnjosti, ne samo jz nase vec i iz drugih bratskih 
repuЬ!jka. Vrseni su svj napori da se pronadu odgovarajuce forme rada kako Ьi se sto veci 
broj radnika i sluzbenjka obuhvatio ovim nasim popularnim prosvjernim radcm. 

Na trazeпje pojedinih vojnih komanda, prireduju se posebna popularna predavanja 
ј mortenja neba za pripadnjke Jug. narodne armjje, na kojima prjsustvuju vojnici, podo
ficjrj ј oficirj. 

Tecajevi za srednjoskolce i gradane odrzavaju se radi okupljanja novih suradnika 
Zvjezdarnice ј da Ьi se upotpunio nastavnj program u skolama u kojima se, na zalost, ne· 
posvecuje skoro nikakva paznja astronomijj ј astronautici . 

Teeajevj se sastoje iz dva dijela: 
U prvom djjelu teeaja predavac odriava predavanja u kojirna upoznaje polaznike· 

teeaja ne samo sa prirodom svemira, vec ј sa proЬlematikcm i perspektivcm rada koji ih 
ocekuje u radu na Zvjezdarnici, а posebno u grupj koju се izabrati. Nakon svakcg preda
vanja rukovodjocj grupa objasnjavaju polaznicima tecaja mnogo detaljnije о temi kојџ, 
su slusali na prethodnom predavanju. 

Nakon zavrsnog prvog dijela tecaja, u drugom djjelu Slu!iaoci tecaja odrzavaju 
pojedjne referate sa prakticnim demonstracijama na nebu. Nakon polozenog ispjta jz 
astrognozije i izvrsenog nastupnog predavanja,. polaznici tecaja postaju redoviti clanovi· 
Zvjezdarnice. Nitko ne moze postati clan Zvjezdarnice ako nije polozjo jspit jz astrognozjje· 
i odriao nastupno predavanje. · 

Interni rad па Zvjezdarnjci odvija se u .okviru specijalnih radnih grupa u kojima. 
se proucavaju specificni proЬlemi jz astron6ir,jje, astroпautike, geofjzjke ј atomistike. 
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Mcdu ovim grupama su narotito : grupa za proutavanje a.kti\·nosti Sunca, grupa za poз
matraщe planeta Мarsa, grupa za proutavanje Mjeseca, grupa za astronautjku i svemirsku 
mcd jcjnu, radjo-arnaterska grupa, grupa za !oto-slu:!bu. 

.U s.em.jn.arima za .~lanove astronomske sekcjje , kojj se odrbvaju svakog tjedna, 
clano~• po)ed•шh grupa 1znose rezultate svojih radova ј svojih jstrafjvanja iz podru~ja 
роЈеd.ше grupe. <?vim se~inarjma prisustvuju redovno samo ~lanovj Zvjezdarnjce, ia.ko 
ЈС pшtup dozv~l1en osta!Jm gradanjma ne~lanovima. Pojedjne obradene proЫeme, koj 
Ь1 mogl1 шteres 1rat1 1 ~1re krugove gradana, ~lanovj grupa obraduju u popularnom stjlu 
1 пdа 1zno е gradanjma na redovnim tjednim predavanjima, koja su njjma namjjenjena. 
. . Postole. "Ve~erj saopcenja i razgovora", koje se odrzavaju prema potrebi jedan 
1\Ј dva puta m)esetno . Na njjma se govorj о пovostjma iz astronomjje i astronautike. Po
jed_jnj clan_ovj. Zvjezdarnice referjraju о ~lancjma iz pojed jnjh stranih tasopjsa, koje prima 
Zv 1 e ~dat:n!ca ll1 H.~D, ~ао ј о najnovjjjm jzaЉm knjjgama, koje su stjgJe u knjjzпjcu Zvjez
d arruce 111 НРD 111 ko1e su clanovj cjtaJj i1i posudili u stranim instjtutima ј ~jraonicama 
u Zagrebu (francuskom, engleskom, amerjckom instjtutu ili ~jtaonjc j ) , 

Radj boljeg medusobnog upoznavanja ~lanova Zvjezdarпice, prireduju se povre
men_o. dru§tvene ve~erj s astronomskjm ј muzjckjm programom, kojj se sastojj iz zanjmJjj
vosti.• novost1 1 nagradnog natje~aja s pjtanjjma ј odgovorima iz astronomije i astronautire. 
Na t1m prjredbama jzna§aju se ј rje§avaju kolektivno razni proЫemi koji su u vezj sa dru
l>tvenim zjvotom Zvjezdarnice . Naravпo, prj tome sc ~lanovi zabavljaju uz . muziku i 
ple§u. 

. . Bj~Jioteka Zvjezdarnjce jgra veoma vaznu ulogu u radu clanova Zvjezdarnjce. U 
ЬЈЬiюtес•н~а oko 1000 raznih djela na srpskohrvatskom, ruskom, francuskom, talijanskom, 
cngle.skom 1 madarskom jezjku. Posjeduje i izvjestan broj domacih i stranih tasopjsa: 
"Vasюna", ... Ma~cmatjcko fjzjcki list", "Nauka ј tehnika", "Сје1 et terre", "L'Astronomje" 
• , Astro.~omJc.eskJ zurпal", "Urania", "Rj§e Hvezd", "Sky and telescope", "The Obser
vatory , "D1e Sterne". 

. . Pored ove bjЬJioteke, clanovima Zvjezdarnice stoji па raspolaganju veoma bogata 
b1b~юteka ~· Р. D . i njezinj mnogobrojni ~sopisi na nasjm i brojnim stranim jezicjma, 
koJI dolaze JZ 51 drzave sa svjju kontjnenata. 

.. Zvjezda~~jca raspol.aze velikom koJjcinom vrjjednog astronomskog propagandnog 
m~teПJala. UsiJJed pomaщkanja prostora na samoj Zvjezdarnicj, Astronomskj i astrona
utjckj muz~j privremeno је ureden u okviru Tehnjckog muzeja u Zagrebu. I ovaj се muzej 
veoma kor1sno posluzitj za popularjzacjju astronomjje ј astronautike. 

. . Prj.godol!l 50-godisnjice osnutka Zvjezdarnjce, Hrvatsko prjrodoslovno drustvo 
pпr~~tl_o Је. vel!~u astronomsku jzloZЬu u Zagrebu, а potom i u drugim gradovjma Dal
maciJe 1 Pпmor)a. Matcrjjal ove jzJozbe је sacuvan, ра се se ove jz\ozbe vrsjti povremeno. 

. . U svrhu sto uspjesnjje popularjzacjje astronomije, astronautike ј geofjzike u sirokim 
-ъ lo)evlma naroda, а posebno srednjoskolske omladine, osnovan је 1957. g. ~sopjs "ZE
MLJA I SVEMIR" . U casopisu suraduju svi clanovi Astronomske sekcije, kao ј ostali 
gr:'-daпj, k~je jn_teresiraju proЫemi iz ovih podrucja. Olsopjs se sada stampa u 4.000 pri
m)erka, а 1zlaza tromjesecno. Casopjs је vrlo dobro prjm\jen koliko kod gradana toliko 
1 kod sredпjoskolske omladjne. 

Por~d ~asopisa .,Zemlja i Svemir" izdaje se od godine 1963. i casopjs na medu
nar_odn_om )eZJ~U ~sper~ntu "Homo kaj Kosmo" ("Covjek u Svcmir"). Olsopjs је namj
)eщen шozemшm cltaocJma а pretp\atnika ima u drZзvama sviju pet kontinenata. Savjet za 
k~ltt~ru SR ~rvatsk~ . omogucjo је svojom dotacjjom da se ova dva casopisa mogu naba
v1JЗtl uz umJerene C!Jene. 

. К~о. poseba.n vid .astronomske djelatnosti ј popularizacije astronomije i astro
Jlautike, JstJcemo l1terarш rad omladine Zvjezdarnice u Zagrebu . 

. Grupa. omladinaca - astronoma-amatera nase Zvjezdarnice - zapocela је pred 
nekoliko godшa pisanjem popularne astronomske knjjge, koja nosj naslov Astronomski 
sve~nad~.r". Knjiga је trebala obul1vatiti 16 poglavlja u kojima su na popular~~ nacin obra
deш naJщteresa~нnjji proЬ\emi iz astronomije i astronautike .. Кnjiga је trebala posluzjti 
mla~om nar.~staJ.u kao pri1·ucnik za. popularizaciju ovih grana nauke. А1ј usJjjed pomanj
kaПJa matcПJalшh sredstava, ta knjiga njje mogla Ьiti u cjeJjni stampana. Medu tih 16 
pog\avlja nalazila su se i tri poglavlja : "Pogled u vjecnost", "Drama u svemiru" i Mi 
11ocemo zivjetj", u tim poglavljima govori .se о sudblni covje~nstva u s\u~ju nenad~~og 
· 1drogenskog rata. S obzirom na vazпost i aktuelnost teme, Hrvatsko prirodoslovno drustvo 
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oinu6Io је da se ta poglavlja §tampaju u posebnom izdanju. Tako је јzШа knjjga pod 
I.IЗSiovom ,.DRAMA U SVEMIRU". U knjizj је prikazana originalna astronomska vizija : 
.Ьidrogenski rat na Zemlji, zastrai!ujucj prjzor Zcmlje i posljednjj casovi njcnih stanovnika . 
JCnjjga је stampana u 8000 primjerka а rasprodana је cjelokupna naklada kroz nepunil1 
mjesec dana. Ovo originalno djelo na§ih mladih astronoma-amatera koji su za vrijeme 
pjsanja ЬiЈј stari od 14-19 godina, jmalo је znacajnog odjeka i u vanjskom <;vjjetu kao 
doprinos omladine socijalistjcke Jugoslavije орсој stvarj svjetskog mjra . Ро knjjzj је jzradcn 
-' sccnarij za fj\msko djelo koje obraduje istu tematiku. 

Osim predavanja, koja sc drze na Zvjezdarnici, claпov j Astronomske sekcijc d1·ze 
JJtedavanja na Centralnom пarodnom sveuCiJjstu i Rajonskim narodпjm sveucibltima, 
Domovima kulture, na seminarima Radn.ickog sveucilista u Zagrcbu i na pozjvc kolcktj\-a 
poduzeea i tvornjca. Na pozive ovih ustanova i poduzeca iz unutrasnjostj na~e republik<: 
) drugih republika, claпovi Z\•jezdarnjcc odrzavaju predavanja gradanstvu iz astJ·on mijc 
~ astronautjke. Onamo, gdje је to moguce, nose se na~i te\eskopi da Ьi sc slusaoc jma uz 
prcdavanja pokazjvalo ј zvjezdano пеЬо. U poslednje vrjjeme ov j S\1 pozi\•j пaroёito ucc
.. taJj. 

Zvjezdarnjca orgaпjzjra ј prcdavanja ро srednjin1 skolama u Zagrebu ј unutra
irnjostj, koja drle oЬicno mladi c laпovi kolektjva. Na pojedjnim skolama su osnovaпe gн1р" 
:~:а astronomiju i astronautiku . Clanovi oYih srcdnjoskolskih gн1ра radc u najtjesnjoj su
тadnjj sa kolcktjvom Zvjezdarnicc, na kojoj im se prireduju роsеЬпа predavanja prema 
niihovoj zcJjj, рорrасепа s projekcijama i motrenjem neba. 

Savjet za kulturu SR Hrvatskc dao је potrebna novcaпa sredstva za nabavu jedпog 
р пetarija srednje velicjne. Planetarjj ј е kupljen od firme Zciss iz Jaene. UsJjjed pomanj
tanja prostora na samoj Zvjezdarnjcj ovaj ј е planetarjj postavljen u Tehnickom muzeju 
'IJ Zagrebu . 

Zvjezdarnjca је osпo\•a la svoje podruzпjce u drugim gradovjma SR Hrvatske. Medu 
o\·jma se narocito istjcu podruzпjcc u Rjjecj, Samoboru, Karlovcu i SpJjtu, Ove se podrui
JJ jce lijepo razvijaju i okupljaj u pretezпo s redпjoskolsku omladiлu i ostaJj mladj nara§taj . 

Zvjezdarnjca pomaze rad ovj lt podruznjca ustupaпjem potrebne literature, dok su 
\'!plitskoj podrиZnjcj data ј d\•a da lckozora. Podruzпica u Karlovcu posjeduje takoder jedan 
manji dalekozor. 

Na Zvjezdarnjcj u Zagrcbu ima upisaнjlt oko 500 clanova od kojill su 60 redovлi 
~Jr. tivnj clanovi Zvjezdarnjce. Ostalih 440 clanova su vecinom ljubltelji neba, koje njihovo 
:r~imanje sprecava da rcdoYi to ј aktjvпo sudjeluju u radovjma Z"jezdarnice . Mnogi od 
ПJih su sluzbom vezanj za druga mjesta, ра s vremena na vrijeme posjecuju Zvjezdarnicu 
• lele da ј nadalje ostanu njeni claпovj. · 

Radu Zvjezdarnjce doprinjje)j su u znatnoj mjeri Savjet za kulturu SR Hrvatskc 
GNO grada Zagrcba dodjeJjjvaпjem subvencjje, koja, jako njje dovoljna, jpak olaksava 

Drugovi Mile Zegarac (и 
.' redini), Dragisa Maksi
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otvaranju Narodne 
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rad Zvjezdarnjce. G NO grada Zagreba dod jjeJjo је dotac jju kојош se ошоgш:а,•а ra i 
Zvjezdarnice. 

Savjet za kulruru SR 1-lrva tske daje dotac jju za jzdavanje casopjsa "Zeшlja ј S \reт j r :. 
" 1-lomo kaj Kosmo" . 

Sab::>r SR Hrv.нske dao ј е n vcana sredsrva kojjma ј е nabavljen od f j rтe Ze j,; 
jz Jaene ll ) Vj ffi )derni tcleskop k -, ј ј се b jti postavJjen na mje (О ta roga teJeskopa U ku p,>!t 
koji ј е nabavljen pred vik od 60 gad jna. 

D•· М. Ljub:.; 

РАД АКАДЕМСКОГ АСТРОНОМСКОГ И АСТРОНАУТИЧКОГ 

КЛУБА У САРАЈЕВУ 

АЈшдемсю r астрономсюr 11 астронзутнчни нлуб у Сарај еву има веома широ.к · 
подруч ј е рада. Поред ба.вљена раr<етном теХЈ-шном, проучааања астронаутине, н ·
мичне биологиј е н медицrt не , теоретсноr изучавања небесне механине и геофизщ· , 
одређене сенције rшуба нмају у сво ј о ј делатности разне гране астрономи ј е. Дана..:, 
у ери осва јаља све~шра , r<ада је лансирање в јештачних сателита nостало сванодневна 
појава , нај веhи дио грађанства, па ча r < н омладине, веома мало позва или. пан нема 
нИI<анво знаље или тачну представу о струнтури свемара и о значају нај новијrr<: 
научних достигнуhа, на пољу астронаутине . 

Клуб је насли ј едио од астрономсне сенције, но ј а је рани ј е дјеловала rrpи 
Народном универзатету , телесно п - рефлентор пречвина Ј 70 mm . Танође ј е прешла 
у власништво астрономсна нупола, ноју је почео градити Народни универзитет у 
Сарајеву . Радови на довршењу нуполе су у тону и љено отворење оченуј е се усноро, 
Одмах нанон осниваља прешло се на рад по груnама но ј их ј е у почетну било девет : 
груnа за Мјесец и nланете, за зви јеэде и маглине, Сунце , в ј ештачне сателите, нос 
мичну биолог и ј у и медицину , иебесну механину и геофизину, за донументациј у ~ 
проnаганду, те технична и ранетна груnа. 

Рад по сенци ј ама одви ј а се nутем nредаваља ној е држе сами чланови . Посли ј е 
предаваља развије се врло жива диснусија . Досада нај веhи успех nоназала је група 
за Мјесец и планете и ранетна група ноје уједно имај у најбоље услове за рад и на) 
веhи број пријављеног чланства . У нлубу успјешно дјелуј е груnа за донументацију 
и пропаганду ноја ј е nонос нлуба. Груnа је израдила 400 диа-филмова (снимана) и 
прено 1000 диа-nозитива . Поред тога nостој е фасцинли за поједине области acrp -
номије и астронаутине . Сви важнији догађаји се прате nрено штампе ; чланци се 
изрезују и сврставају у фасцинле . Од ове груnе Клуб има уједно највише нористи . 

Поред постојеhег телесноnа на нуполи Клуб има у изгледу ј ош један телесноп 
рефрантор и љегова монтажа почеhе усноро , пошто је предходно набављена сва 
потребна оnтина. Набављен је и један мали понретни телесноп . 

Једна од велиних анција, ноја се предузима сване године ј е учешhе у фери 
јалном љетовалишту сарајевсног универзитета у Тучепима нод Манарсне . Испред 
Клуба у сваној смјени борави по један антивиста Клуба, ноји држи предаваља и 
посматра~а. Предаваља су унапријед у Клубу припремљена, а изабране су најза 
нимљивиЈе теме. У ту сврху се допреми у љетовалиште епидиасноп са велиним 
бројем пројекција и телесноп . Предаваљима присуствује веhи број nосјетилаца 
проејечно 60 по једном предаваљу . ' 

Поред ове акције, организују се предаваља и филмске представе по шнола,"а 
и Основним ~рганизацијама ССРН. Предаваље држе истаннутији чланови нлубз . 
Филмове Клуб посуђује од "Просвјете филма" из Сарајева и Ваздухопловног гар 
низона у Рајловцу. 

Оно што нас забриљава је то што нод нас астрономија није довољно позната . 
Астрономија се прије предавала у средљим школама као посебан предмет, али је 
послије укинута нао "сувишна". Зато је Клуб ове године у сарадљи са Астрономсним 
друщтвом "Руђер Бошковић" из Београда упутио апел Савјету са просвјету и нул 
:УРУ Саве~ног извршног вијеhа, да се астрономији врати статус у шнолама, ноји јој 
Је и раниЈе припадао. Када се купола отвори она he значити нови норак на попу
ларизацији астрономије у Босни и Херцеговини, пошто је она једина такве врсте 
У Републици. Тано ће Клуб наставити свој рад са још већим еланом, јер услови за 
то постоје као ријетко гдје. Есад ТефШедарија 
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AМATERSKA ASTRONOMIJA U MADARSKOJ 

Popularjzac jja prj r dпjh nauka - ра ј as troпomije - ima dugu trad icjju u Ma
dмskoj . 1841 . оsпо\•ало ј е Prirodoslovпo drusrvo, koje se preko predavaпja ј ljsta "Ter
:me 'zettudom~пy j Kozl oпy" brinulo ј о popularjzacijj astronomijc. 

U toku revolucjje 1848-49. god . unjstena ј е Бudimpestaпska opse rvatorjja па 
:du Ge ler t ј tako ј е pr·estao profes joпa Jпj rad па as tronomjjj . Pod utj caj eш р znatog 

madarskog as troпoma М. Koпko l y -T hege -a osnovane -su prjva tпe zvezdarпi е u 
rlemj (:kjm d\•o rcjш a. 

Amaterska as troпomjja u orgaпjzovaпoj foпni postojj tek od posle Prvog sve tskog 
rata. kada ј е osnovaпo Asrronoшsko drustvo "Stella", koje ј е jzdavalo i casopis ј godi§njak. 

о,,о Drusrvo zjvelo ј е Ј О godjna, а posle пekoliko godjпa zadatak popuJarizacije 
. reuzeo ј е Jj st "Csillaglsza rj Lapok" (,,As troпomskj list" ), а posle 1946. ёasopi s ,.Csillagok 
\ ' iJ:iga" ("Svet zvezda"). 

Od 1949. godiпe popula гi zac ija prirodnih пauka ponovo se obavlja u okviru Pri
r, dos lo\· пog drustva, оdп . u poslednje vrcme, u okviru Drustva za паuспu popularizaciju 
(Tudom !i пyos ismeretterjeszro TarsuJat - skraceпo TIT). 

С: Јапаk iz oЬias ti as tro rюmije sistematski objavljuju Astronoшski godi sпjak, organ 
Л · r roпomske sekcije TIT -а "Csillagos Eg" ("Zvezdaпo nebo"), zatim " Eiet es Tнdomany" 

· ( .. 2: i,·or i пauka") i "Nepsze rli Techпika" ("Popularпa tehnika"). 
U паsој zemlji, u okviru Drust\•a, odrzi se godisnje oko 3500 as tronomskЉ predavaпja. 

Predavai::i su ugla\• Пom amateri . Prema tome, ј еdап od пas ih zadataka ј е priprema preda
vгca. U tom cilju Drusrvo izdaj e razradene materijale i teze pгedavanja, а uz to i uput 
na Jjtcraturu koja se moze lako proпaC:i . Da Ьi unapredjJa pripremu predavaca, uprava 
Astroпomske sekcije TIT-a orgaнizuje dopisni kurs za pocetnike i za iskusnije predavace, 

ispit se polaze pred astronomom sti"Ucnjakom. Sada imamo 130 predavaca sa O\•akvim 
jsrjrom . Ispjr odrzavamo u Бudjmpes ti ili u centrima zupanija . 

Ccпtri паk aktiv rюsti su narodne opservatorijc koje nose ime "Uraпija" . Ovak\•jl1 
•p~e r\•atorjja ima u celoj zemlj i, ј rade pod rukovodstvom i kont.rolom budimpes taпskc 

, Uranjjc". Org:шizac ioпo one sve пе podpadaju pod .TIT, ali vrse popularizatorski rad 
ovog Drust\'a i onda ako su pod пadleznoscu нekog preduzeca, opstine ili doma kult'ure. 
Naziv "Uranjja" nose samo one ustaпove koje imaju stalno nюпtiran te leskop, salu za 
redavaпj c i rukovodjoca sa пајmапје pola radпog vremena. 

Evo пekoliko podataka о glavпim iпstrumentima пasih narodnih opservatorjja : 
U gradu Баја postoji teleskop od 50 ст, u Budimpesti od 40 ст, u gradu Varpolota 

N l 35 ст (Sl . \ .), gradovi Der, Miskolc, Solпok, Zalaegerseg imaju teleskope cd 30 ст, 
а takvi instrumenti се uskoro imati i zvezdarnjce u mestima Fisfedjar te lep, Tisapalkonja 
i Keckemet, teleskop od 25 ст imaju Баја i Ujpest, od 20 cm imaju Budimpesta (Sl. 2), 
S::gedin, Ja sb~ re nj , Kesthelj , Ozd, Pesterzebet, Hajcjusoboslo i D om pionira budimpes
taл skog I Х kvarta, а sledeea mesta imaju teleskope precnika 15-16 ст : ~opron, Nadj
il:aniza, Seksard, Njiredjhaza, Б~kescaba, Keckemet, ~ з.lgotarjaп, Kap :>~va r, SekeSfehervar 
Бiharke restes. 

Mnogj pojedinci imaju teleskopc od 30 ст, jos vise njih ima od 20 ст, а imanю 
nekoliko stotina amatera koji su vlasnici teleskopa od 15 ст . Mnogi imaju durЬiлe od 
10-:--12,5 ст . SYi reflektrori su nasi proizvodi. Optiku i mehaнiku radimo mi odnosno 
dajemo upusrva za izradu. Vece . teleskope rade fabrike, i sa пјiша sklapamo tz. socijali
sticкe ugovore- oni izrade mehanicki deo u dva primerka i od toga jedan zadrzavamo 
besplatлo, а drugi vracamo posto smo ga snabdeli optikom. 

Dajemo uputstva za kucnu izradu ogledala i organizujemo kurseve . " Uranija" u 
Budimpesti izradila је vise od 500 ogledala. U vise slucajeva uspesno su radi1i i djaci osmo
gojisnjih sk')la . Vecina teleskopa su njutnovske konstrukcije i paralakticke montaze. 

U ranije imaju raznovrsne zadatke: 
1) Odrzavanje predavanja, filmskih projckcija i posmatraпja neba sa iпstrumeпtima 

z.a siroki krug gradana. U Бudimpes ti svakog dana, а u unutrasnjosti u odredenim danima 
u ne.delji . U veC:iпi mesta prodaju se ulazлice . 

Ako imзm::> m1l_i b r.:> j p :>setilaca, tada prikazuj.:mo samo пеЬо teleskopom - uz 
JX•t rebпo objasnjenjc. 
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Ako је pristutno лајmалје 30 lica, drzimo i predavanje i odgovaramo na pit&!\.!Jt 
Posle toga imamo filmsku projekciju i posmatraлje . 

2) Vr~imo iпteлzivлu propagaлdu da skole u okviru obaveznih poseta d du i u 
" Uranije". Na ovome iлs i stiramo zbog toga, ~to u ~kolskom gradivu ima veoma malo astr<J. 
лomije i profesori ле doЬijaju p~te astron msko obrazovanje. 

Cilj nam ј е da 400 godiлa posle rodeлja Galileja lto vi~e daka u.zivaju preko durЬio-t 
u lepotama леЬа. U mлogim mestima smo postigli da saradnici ,.Uranjja" prcuzima1r1 

predavaлja obaveznjh i'asova jz astr лс тјј е u ~kolama. 
З) Rad u strui'л im grupama. Sustjлskj лаs rad obavlja se u ovim grupama. Imarn •• 

§kolske, fabrjcke ј mcsovi te stru cлe grupc . Rukovodjoci ovih grupa su lica koja su polcfil"' 
strui'лi ispit . 

Nase dugogodis лj e iskustvo pokazuje da је rad grupa uspe~aл sалю опdа ako s v~ t 
l'laл grupe a kti vлo rad i ј saraduje. 

Rad u grupama obuhvata teorijsku i prakticлu лastavu ј zanimanje. 
U okviru teorjjske лasta\'C predajemo materjjal kojj se tra;!j na strucпom ispitu. 

Svaka strui'лa grupa ima svoju malu biЬijoteku. RukovodjJac grupe лiј е stalлj predavac. 
леgо је samo organjzator. Na prvom sastanku grupe rukovodilac podelj teme med1~ 
clanove grupe - uzjmajucj ј ielje pojed jnaca, а clanovi se prjpreme ј podлose refcratr~ 
u trajanju od 10-15 тjnuta . Na jednom casu jma objcno dva referata. Posle referata ј<: 
djskusjja, razmena mjsJjenja ј na kra ju rukovodjlac grupe sumjra sve primedbe. Ima takvih 
amatera koji su voljnj da predavanje pripreme i za sledeci sastanak, d k лe ki traze i Ј-?.. 
meseca. Preko tjh referata oni se ve:Љaju u odrzavanju predavanja i sticu iskustva u kor1. 
scenju Jjterature. 

Praktjcan rad obuhvata pripremu demonstratora, rukovanje iлstrumeлtom, rasp,>·· 
znavanje nebeskih tela i izvrsenje odredenih posmatranja. 

Stvaran praktjeaл rad је izrada teleskopa. Vise grupa mogu zajednicki izraditi jcdau 
veci instrument ili svakj clan grupe jzradi prost durЬin Galilejeva ili Keple•·ova tipa. PfJ . 
trebna optika moze se kupitj kod nas za I0-15 forinti (200-300 dinara). 

Svaki nas teleskop је delo na~ih strucnih grupa. 

Sl. 1. Reflektor od 35 "" 11 gтadu 
Varpalota . 

S l. 2. Afontiranje H ejde-1·ej 1·aktora od 20 .: .... 
и novoj kupoli budimpe:Stanske ,. Uramje" 
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Claлov i strucne gru
pe u Solnoku prihvatilj su 
•е da za §kole u ovoj zupaniji 
Jzrade 12 Njutn-teleskopa od 
10 ст. Materijalnu potporu 
daju samo ~ kole ј opstine. 
Ovi instrumcnti Ьiсе preda
ti korjsnicjma maja 1965. 
Planove ovil1 teleskopa iz
:radila је budimpe~tanska 
"Uranija" . 

U ovoj Galilevoj spo
men - godini mnoge nase 
strucne grupe jzradile su 
Galjlejc' ' durЬiл u 10-1 5 
primeraka. 

Praktii'aл rad obuћva
ta i лаuсла posmatraпja kao 
lto su: Ьrојапје Suпcevil1 
pega, Ьrојапј е meteora, okul 
tacija zvezda Mesecem, pos· 
matraлje promcnljivih zvez
da, Meseca i plaпeta. 
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S/. 3. Tz lozba iшtпonenata нти(пе g1·upe 11 • o/nuku. 
И poz adi11i se v idi kupo/a nm·od11e npseп·a t m·ije. 

Nasa zemlja od 1956. godiлe лета svoj amaterski list, ma Lia је veliko iпte reso,•a пj t: 
za ј еdпн takvu puЬJjkacjju . 

Da Ьi bolje organizovali amatere,- rni smo 1963. g. u Sentedi"i sa Ј 20 uceлika , а 
а 1964. godine u Miskolcu sa 200 ucenika prjredili sastanak madarskih astron ma arnate rз. 
Na poslednjem sastanku osnovana је Dru1ina madarskih astronoma - amatera. Nјеп 
cilj ј е da amatere u zemljj skupi u јеdап tabor. C:Jan mo~e Ьiti onaj koji se pretplati па 
orgaп Drustva "Csillagos Eg". 

Clanovjma ove Druzjne pruzamo pomoc u izravi teleskopa, u posmatтaёkorn raclu 
i u ucenju. Sledece godjne sastanak ёе se oddati u Deru. Vazan zadatak druzine је i to 
da svojjm claпovima obezbedi potrebne stvari za izradu durЬina, stakleпe ploce, шater ijal 
7.а bru~enje ј poliranje. 

U ~tampanom amaterskom listu, za koji se vec godinama borirno, prikazali bisnю 
aktivnost JjuЬitelja neba u Madarskoj ј dali mogucnost za izrnenu jskustava. Bez prekjda 
Ьismo donosj)j podatke о nebeskim pojavama i о tome §ta vredj posmarrati. 

Vjdimo da skolovanje amatera ne prufa samo korisnu prodju vremeлa i zabavu, 
Dcgo stvara predavace ј rukovodioce вtrucnih grupa, а osim toga preko srrui'nih grupa 
stvara se i naucni podmladak. Vj§e clanova ovih grupa postali s.u jлostranj stjpendisti, 
vi§e njih је dospelo na astronomsku grupu Univerzjteta, а neki su postaJj ј saradnici opser
vatorjje Madarske akademjje nauka. 

Smatramo veoma vaznjm zadatkom stvaranje prirodoslovno-naucпog pogleda no~ 
svet, borjmo se protjv praznoverica, а naroёito protiv astrologjje . 

Na! rad pored astonornjje obuhvata ј astronautjku. Prjkazujemo rezultate dоЬiјепе 
pomoeu ve!tackih satelita ј vasjonskih raketa. U vj§e slucajeva nase terne tretiraju i pro
Ьieme astronomjji ЬJjskih nauka, meteorologjje, geofizike, Ьiologjje i fjJozofjjc. 

Rad ne vezujemo za jedno mesto- u Budimpe§ti irnamo dve fjJjjale, а u unutra 
~njostj radimo ј na taj nacjn §to teleskope postavljamo nз glavne trgove gradova, sela, 11 

oЬilazjmo i salase. Prosle godjne na glavnom trgu Seke§fehervara planete i Mesec po
smatralo је oko 20000 Јјса . 

Popularni clanak za easopjse i vecinu popularnЉ knjiga pi~u claпovi "Uranije '· . 
Gostuju ј na radiju i televjzjjj . · 
. 2:eljm da se ljubav prema astronomjji u va§oj zemlji pro~iri na sto veci krug gra

dana - da teleskop sto vecem broju ljudj prufi koristan ј nezaboravan doz jvljaj, da po
pomogne sto vecem brojtJ ljudj u saznanju ('jstih istjna prjrode i u stvaraпju uzyj§eлijeg 
pogleda па svet. 

(Prevod Т. D .) 
Љ· Kulin Gy orgy 

direktor opservatorjje " Uranija" u 
Budjmpe§ti 
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НАРОДНЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У НР БУГАРСКОЈ 

Астроrюмс r<у опссрваторнј у Софнј с r < r· уюrверз втета основао ј е у току 1894. 
г. ueh понојшr , М . Бчеваров, пр в н п рофесор астрономије на Универз11тету. Била 
је снабдевена Gгubb сrшаторнјал м са бје r<тнвом од 16 cm, зеюп-телесноnом , 
астролабом са призмом, дuа H.i efl e t·- oвa часовнина на r;латио (за звездаrю и средње 
сунчано време) , по,\l орсющ хроно." етрима , урсђајем за магнетна мерења 11 др. Касније, 
са ;џш.r љн д11рснтор Опсс1 ваторијс , Др. Н . Бонев, набав 11 о је еюшторнја.1 Zeiss , 
Са обј еr;пшnм ОД 12 Cl11, чaCOU III\.1 ( Leroy по;1 СТЗЛН \1 .1\ npiiTI·IC\<0.11 , ПO.IIOpCI<C ХрОНО-

.1\ СТре 11 tpyre уређај е. Поред тога у тону Ј 942 . г. нзраi)ена је нова зграда Опсt:рваторије 
сз трн 1<абннста , вслщюм слушаоницом и посматрачном те расом од 1 ОО m• . 

У тону више од 60 година Астрономска опсерваторија Софијсrюг уииверз11тета 
је јс;щнствснн центар за обучаваље студената астрономије за научнн рад и nоnу
л аризацнј у астрономсюrх знаља. Сваке године љу nocefiyjy многобројне групе уче
,., ина н з це:rе земље, но ј има се држе предаваља о достигну.lшма у астрономиј11 , упо .. 
э вај у се са уређајима на Опссрваторији а, по могућности, обављају и посматраља 
нсбесюrх тела. Осид1 то r·а упознај у се са научним проблемима нојима се Оnсерпа
торија б::шн . Поред у чешша Опссрваторију nосећуј у 11 грађани , нарочитq у време 
заннмљиоих појава за посматраље: rю.чрачеља Су~ща и Месеца, nојава но,\\ета и 
др. У Опссрuаторији су о;tржана и многа научно-популарна nредаваља за грађане 
Софнје. 

Са почетном ноnс косм11чкс срс у нсторијн л удсr<е r<ултуре, започете у Сов
ј етсrшм Савезу, који ј е пршr п устио вештачке Земљ11не сател11те , носмичне раr<сте, 
н ос,~ичнс бродове-сатсmпе 11 11ајпосле остварио и први rюсмнчнн лет човеr<а, у 
нашој земљн веолш се много повсћао и интере.с за астрономију. После 1957. г. nосете 
Опсерваторнјн постале су много чешће, а исто тано изванредно се noвehao и захтев 
за одржзваљем научио-популарних nредаваља. Нарочито се дшого nовећао број 
груnа ученrша и грађана из Софије и зед1љс, ноје су захтевале не само да посете Астро
номсr<у опссрваторију , него да у току всдрих ноћн учествују и у посматра љима. 
То је био рnзлог да се nристуnи нзгра11њ11 народних оnсерваторија у разним гра
довима. 

Прва Народна оnсерваторија у Н . Р. Буt·арсној изграђена је у граду Стара 
Заr·орз нрајем 1960. г ., а почела је да ради у тоr<у 1961. г. Званично отвараље б11ло 
је 26. фебруара 1961. г. 

Да 611 исnунила свој основни задатаr< - развијаље научио-популарне делзт· 
ностн - Народна оnсерваторија у Старој Загори , заједно са Астроиаутичюш дру
штвом IIЗ истог града, организује сване године нурсеве за ученине и грађане, на 
но ј има се приnремају посматра чи uештачюrх сателита , нурсеве за ракетну техюшу, 
нурссве за астроrю~1ску фотографију и нурсеве за астрономију. Ученини посећују 
ове r<урсеве са огромним одушевљељем. Већина њих, ноји заврше ове нурсеве , 
тотшо се одушеве за астрономију и физичко-математиЧЈ<е науке да се уписују на 
.11атсмапшу, физику и електронину Универзитета у Софији. У току студија они 
поназују ве 1нне жеље да се nосвете астрономији, да раде на народни~! опсервато .. 
рв јама. На тај начин, нроз ненолико година, Народна оnсерваторија у Старој Загори 
11маће вcl'i внсоко нвалифинованс сnецијалисте , што је од огромног значаја за љен 
развој, не само на о центра за научво-поnуларну делатност, него и за научие радове 
у љој. 

Тренутно, у Народној опссрваторији у Старој Загори, љени стални 11 добро· 
лољш1 сарадющн обављају Т\Обровољна посматраља: 

1 .- Гloc.ttatТt.paљa Зc,ttЉllllt/.X вeuaТta'tKIIX стТtелиiйа. 

Од 1961 . г. Народна опсерваторија у Старој За гори је редовна станица Ана· 
демије науна Совјетсног Савеза за nосматраrъе вештачних сателнта о r<ојима редовно 
nрнма телеграме Астросовјета АН СССР . До сада су обављена 752 nосматраља ве .. 
r.uтачюrх сателита (одређиваље положаја сателита у датом тренутr<у). Од nочетка 
1964. г. АН СССР предложила је Народној опсерваторији у Старој Загори да обавља 
посматрња и америчюrх вештачrпrх сатсmtта, за ноје унаnред добија телеграм. За 
усnешан рад она је награђена у два маха почасном дишюмом Астросовјета АН СССР, 
а 15 посматрача добил11 су значне. 
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2.- ActТtpCIIO,\tcкa •iocлtatТtpaњa . 
Ова посматраља се врше по споразуму изд1еђу Народне опсерваторије и Бу

, .~;рсне Анадемије науна са циљем да се одреди најпогодније место за 1\ ЗГрадњу нове 
псерваторије Бугарсне академије . 

З.- Пoc,llatТtpaњa ,.,е ,Тt еорских lioi:Uoкa, tiолtрач ења Cyiii(O u Л lece tta , 0/;y . uТtat(IIJO 
:. ь зда Лtfссеце,., , коме tТtа и др. 

Од 27. новембра 1963 . г . Главна астрономсr<а опсерватОЈ 11ја А Н СССР -
утювсна опсерваторија - преузела је руковођеље Народном опсерваторнјом у 
тарој Загор11. Ово се одразило изванредно повољ rю на разлитан HapOJII·Ie о rr сср

ъаторије ти ." е што она непосредно доби ја помоfi 11 упутства 011 Пулновс"е опсер
Ђаторије. 

Народна опссрваторија у Старој Загори разв ија огро .,шу научио- популарну 
делатност нс само у граду, него и у целом онругу. Уз потпору Граi\С!<ОГ r<OMI\Tcтa 
партије, Градс"ог r<омитета Народног фронта н библиотснс , њени саrадници су 
досад одржали 375 научио-популарних предавања у граду 11 о r<ругу пре11 више он 

65000 посетшrаца . Одржана предаваља су претежно 11 з област11 астроноtШ·rјс 11 астро
наутине . Својом научио-популарном делатношfiу Наро,. на опсерпаторија 11ма за 
основни задата" да помогне слушаоцима да превазиl)у остап;е r: epcrшx заблуда , 
ЈUОГ којих - маколино оне биле застареле - 110лаз11 до тсшноћа у усuајању иаучно
.v<зтеријал\IСТIIЧI<ОГ погледа на свет. 

Народну опсерваторију у Старој Загори непрекидно пocefiyj y груnе учеиина 
~Је само из града, него из целе земље. Досада је било 15000 посетилаца . Посетиоцидrа 
сарадници Опсерваторије држе популарна предаваља , упознају их са инструмснтшш 
fJ обављају посматрања небесних тела (Месеца, планета и др. ) . 

Наnоредо са научно-nоnуларно,,, делатношћу у Народно ј оnсераваторији у 
Старој Загори обављају се и научни радови. Љени сарадници, на челу са руновод~ 
.:твом Опсерваторије, снимају Месец, планете, Сунце и др . . Досад су објавље1i~i 
следећи радови : "Уnуства за визуална nосматрања вештач.rшх сателита", "Уnутство 
~а nосматраља астронлиме" , "Пројент израде обртне нуполе за Народну онссрва
''Орију" (nублинован у СССР) . 

Народна оnсерваторија у Старој Загори одржаоа редовну сарадљу са оnсер
:~;аторијама и научним институтид1а у Совјетсном Савезу , Немачној Демонратсrюј 
Републици, Чехословачној, Мађарсној, Пољсној, Југославији , Францусrюј , Ен
тлесrюј, Сједиљенима Државама (Америном) и др. Од љих она добија пубшшације 
~ друге материјале . 

Основни астрономсни инструд\енти, нојима је сада снабдевена Народна oncep
:н;.тopllja у Старој Заrори, су следећи: I<уде рефрантор 200/3000 пun , телескоп са 
огледалом од 15 ст, два астрономска дурбина са објективима од по 80 mm, дурбини 
ь.з посматраље вештачких сателита, радиоnријемници, фотока~1ере , нварцни часовник 
<'! друr·о. Она има добро снабдевену фотолабораторију, малу ,~еханичr<у радионину, 
нгбинете за сараднике и др. Усноро ће бити изграђен и планетаријум Народ_не оnсер
Ђэторије у номс fie се одржавати научио-nоnуларна предаваља уз одговара)ућа nри
••азивања. 

Сада се град 11 нова nосматрачr<а станица Народне опсерваторије у Старој 
r ггори. Нова опсерваторија се подиже на оно 5 kт северо-заnадно од града , на 
брегу, где су изванредни услови за nосматраља. Наnоредо са нуnоло,~ од 5 т nечшша, 
'У иојој fie бити монтиран телесноп са огледалом од 60 ст, у новој станици биће на
бинети за научне сараднине, лабораторије , фотолабораторије, nростор за меха_ничну 
радионицу и др . За сараднине се· nредвиђа и изградља станбених nросториЈа. До 
.\<раја 1964. г. бнfiе потnуно завршени грађевинсни радови, а nочетr<ом 1965. г . по
<Јеће рад на новој Народној оnсерваторији. Љено званичио отварање биће У тоr<у 
J'll2ja 1965. г . . .• 

У току ове године nотnуно је завршена изградља Народне опсерваториЈе у 
)]Јаду Белограчину, ноји се ~:~алази недалеко од границе између НР Бугарсне и Југо
славије. Поред нуnоле од 4 т зграда ове Народне оnсерваторије има и салу за пре
даваље са t ОО места, фотолабораторију, кабинете за сарадшше и терасу за обављаље 
;посматраља. Очекује се у најскорије време од Zeiss-a (Не,,шчна ДР) исnоруна 
t;ледећих инструд1ената: Телесноп Мансутовљева типа са огледалом 011 15 ст, 
•-'УНчана r<амера и астрокамере . Биће добијена и два хронометра за звездане н сред

:ње време. 
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Основни задаци Народне опсерваторије у Белоградчину су следећи : 1.- Да 
пре свега развија научио-популарну делатност не само у граду, но и у онолини 11 

на тај начин међустановнЮЈlтвомпоспешиусвајаље научно-материјалистичког погледа 
па свет. 2.- Да обавља редовна посматраља вешгачких сателита и небеских телоt 
(Сунца, Месеца, планета, комета и др .). Званично отвараље Народне опсерваторијо:. 
у Белограчину биhе у току месеца маја 1965. г. 

Овде треба споменути постојаље планетаријума , веh неколико годнна, у граду 
Димитровград (Ју-жна Бугарска), ноји је изванредно посеhен пе само од ученика 
и грађани тога града, него и из околних села. Посетиоци nланетариј ума имају моrућ
ЈЮСТ да на очевидан начин добиј у основна знаља из астрономије н чују научио-по
nуларна nредаваља. Ускоро he и у Димитровграду бити подигнута Народна оnсер 
ваторија. 

По угледу на nоменуте градове планирај у сада и други градови у НР Бугарско~ 
изградљу народних опсерваторија . У току 1965. г., и следеhих годнна, биkе подиrиуn: 
народне оnсерваторије у градовима: Смољан, Варна , Пловдив 11 др. Народна оnсер
.еаторија у Смољану је веh у нзградљи и Gиhc врло велика. Она ke располагатн вслЮ<О/11 
салом за предаваље за око 1 ОО лица , фотолабораторнјом , кабинсти~1а , тсрасом н 
и другим . 

У Пловдиву се nредвиђа изградља оnсерватори ј е ради наставе астрономије: 
за студенте Више псдагошке школс, нојима ј е струна математина и физина. Уnоредо. 
с тим она he имати и улогу народне опсерваторије за ширеље научио-популарних 
знаља међу ученицима и rрађанима ве само града Пловдива него и онолине. 

Наше народне власти не жалс средства за обезбеђеље народних опсервато
торија . У НР Бугаросној постојеhе народне оnсерваторије материјално издржавају 
одговарајуfiи градсни и онружни Народни савети. Оне добнјају и знатну подрi.UКЈ 
од Министарства народне просвете и друrе бројне оланшице за обезбеђеље љиховог 
рада. Научни надар за народне опсерваторије nриnрема Астрономска опсерватор111ј11 
при Универзитету у Софији и Сенција за астрономију при Бугарсној академији наука 
Наш циљ је да сваки всhи град у НР Бугарској има своју народну опсеряаториir 

(Превео: П. М . Ђ.) 
Ашел Боиов 

Виши научни сараднин 
Опсерваторије Софијског универзите"' 

Два аАtаШерска рефлекiii•-
. ра Народпе ойсерваШориј~: 

на Калемегдану 
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ДЕСЕТОrОДШIIЊЕ ИСКУСТВО НА ПОПУ ЛАРИЗАЦИЈИ 

АСfРОНОМИЈЕ И РАД СА ОМЛАДИНОМ 

&7 

На млађима свет остаје, то је непролазиа чиљеюща. Чиљеница је и то да се 
1<у.атурна добра и вредности ис наслеђују. Њих треба стицати. Због тога су они који 
пре долазе дужни да млађима што обухватније предају тсновине старијих генерациј а 
11 своје . Уједно да их упуте како се влаСТИТИЈi\ радом до тога долази . 

Као јс;дна између многих културних добара, без сумње је и астрономија. 
Приступи ли се послу ка1ю треба, код љеног преношеља нefic бити тешкоhа. Реnю 
rде удар налази искру у намену нао овде . Упуhивао сам у астрономију низ годШ!а 
окладииу разног узраста, а nоследљих десетак година у организованом оквиру 

Подружшще Астрономског друштва ,,Руђср Бошновиfi", па ћу изнети о томе нека 
своја запажања. 

. Мада сам јој nрилазио једнаком топлино~\ од нижих разреда основне школ 

до краја своr образоваља, пало мн је у оно да у овом окпиру постоји један примети 
изразити период у коме је ученике веома лано nридобити и загрејати материјалом 
који спада у област носмографије . То је доба раиоr младиhства 11 дсвојаштва, доба 
сазреваља и заноса , одређеније речено период између 1 З и 17 година . И само иеко 
.-ико краћих саошuтеља, а да и нс говорим о nредаваљима и другим видовима пре· 

ношења знаља, увек је изазивало снажан одјен нод омладине овог узраста. Дух омла· 
динс се одмах расnламсавао у тежњи да што више сазна о огромном пространству, 

величини тешко схватљивих даљина и богатој садржини васионс. АЈ<о се радило о 
предаваљу, они су били ту ; нод nосматраља дурбином први су стизали , а ~:юслед1ы1 
напуn.tтали. При упознаваљу всчсрљсг неба голим оном, опет тано . За одлазак на 
Астрономсну опссрваторију нашег главиоr града они су увсi< постицали. Између 
љих се пријављивао иајвсhи број за nосету снупштине свога матичног друштва у 
Београду. Напросто се осеhало нако их нека снага гура да сте1шу што више претстава 

на овом пољу. Ocehaj љихове љубави н чежље су ме све више увсравали да је грех 
ОI&Ладини у ово доба не пружити задовољство код упознаваља са једном граиди
озпом и значајном области стварности , ноја је лепа и толю<о корисна, нарочито у 
~aunьe доба пасиоиских летова . 

Излив својих оссhаља према астрономији ти млади су више nута манифестовали 
у виду писмених састава и наnиса у штамшr. Један танав ноји говори о nосети Аtи
тровчана бсоrрадској Звсздари, за време nо111рачсља Месеца, завршава речима : 
"Славуји су их испратили својом заносном песмом . Они су отишли. Понели су много 
тоrа да кажу својим друrарицама и друговима у школи , који нису имали cpei\e да 
ову ма јеку ноћ проведу на Великом Врача ру . " 

Рад са омладииом иде без замараља. Довољно је да у школи постоји само 
један наставник који поседује снлоиост, односно љубав према астроиомији, 
па он може без тешноhа да одигра улогу иницијалиоr упаљача. Са ђацима је лако 
успоставити контаi<Т. Кад се веза успостави , онда рад тече без напора. Млади су 
ови који подстичу да се рад прогресивно развија. Запитнују, на пример, кад 
ће бити астрономски састанак, кад hсмо посматрати Месец, xohc ли ускоро бити 
встроиомска скуnштина, јављају се за реферате, ноје читају на ссминарским састан
цима пред својим друrовима и диснутују. При nосматраљу малим дурбином, који је 
пружило матично друn.tтво из Београда, младе су нарочито интересовали Мссечеви 
Ј<ратери, Венерине фазе, Сатуиов прстен, Јупитсрови сателити итд . 

- Ово је искуство из рада са омладииом у мом месту, маљем граду. Да слично 
интересоваље за астрономију постоји и у всhим градовима , па и у rлавном граду 
JWIJe земље, навешћу један свој доживљај. 

У 1958 rодини нашао сам се у Ровињу близу једног летовалишта. Били су 
то млади Беоrрађани, ученици завршних разреда једне основне школе .Видећи их 
беспослене, извео сам их једне вечери без месечине на брсжуљак ван rрада да им 
nокажем, да им причам о небеском своду. Причаље и показиваље сазвежђа месеца 
августа и двеју тада видљивих планета трајало је око два сата. Дисциnлина је била 
узорна и пажња врло активна . По завршетку, млади Беоrрађани су ми причали да 
СЕН нису ии саљали колико се лепота налази изнад блештавоr .li\]leчиor светла у љи
:Zовом завичју. Из љиховог међусобиоr разговора моrло се закључити: леп је биоскоп'· 
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з.1 11 11сто тано 11 ыечн11 бнос1юn 11ебеснн сво ( . Треба га само умст11 11 осматратн . 
H1tcy ме заборав11лн . Све дон ca.' t се налаз ио у њ11хово ј близини, рано су ми 

на п :1ажи прнступал11 11 увсн мс зa пiiTIOI BaЛI I : "Када 1\стс нам , чнно, опет пр1tчат1 
звездама". Б11лн су захFЈалш t . 

Убс 1јсн сам да 1\с н наша Народна опсерватор11ја , t<O j<J се ланас отвара , допрн
неТЈ I да 11 е у будуRНОСТИ знатан бро ј бсоградСЈ (С ОМЛаДШiе BIIШC ЗаtЈОЛСТИ астрОН ('I~Шј у ', 
occTIITI! љене лепоте , па , нослс.1 1 10, н проRестн многе вечср н on.1c у Д11здаревој 
Ј ; у .-111 . То је уосталом 11 жеља CtJ JIX нас. 

ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ МЕСЕЦА 19 ДЕЦЕМБРА 1964 

Потпуно помрачењс 19. X II било је друго помрачеље Месеца у тону 1964. 
Ј'ОДЈШС ноје се могло посматра1и из наше земље, а Ct<opo се сасвим поююnило са 
завршењем радова на адаптацијн Диздареве Ј.;уле на I<алемегнану за Народну оn
сер ваториј у (Л--111 21'".8 , <у-+ 44° 49') и са љеним свечаним отвараљем t<o je је 
обављено 20. XII . 1964. г. Ово помрачење , једна од ређих небесних појава, била 
је погодна прилина да се практнчно почне са радом на Народно ј опсерваторпји и 
нспробај у нени од nриличног броја инструмената нојима је оnсерваторпја оnремљена . 

Подаци о овом tюмрачељу Месеца објављени су у nретходном број у "Васионе" 
у рубрици "АстрономсЈ<е појаве", са нојима су се читаоци вероватно уnознал и. 

Посматраље nо~1рачеља обављено је на тераси нуле са два инструмента па·· 
ралслно: визуално и фотографски. Визуално је nосматрао П . М. Ћурновић на ин
струменту са објентивом од 8 cm . и >Јшжном даљпном од 80 cm . 

ТренутаЈ< уласЈ<а Месеца у сенну посматран је у Jl• 57"' .3 СЕВ. Даље су пос
_натранн тренуци уласна у сеш;у nојединн х об јеката на Мо:сечсво ј поврtшtшt : 

М.а1·е HLIШOI'Lim / Е / ула з у сенну у . . . .. .. . .... . ... . ... .. .. .. . . . 21• 5'" СЕО 
.-\l'i Sta J·clшs 2 13 
Copemicus 2 22 
EI·atosthenes 2 28 
Mare Vaporum 2 34 
ManiliLIS 2 37 
Mare Sct·enitatis /Е / 2 39 
Mare Tranqllillitatis /Е / 2 40 
Plat('l · 2 4 1 
Marc Foecllпditati s / Е / 2 49 
Mare Ct·isium / Е / 2 58 
На "рај у ј е посматран трен утан дру 1·ог нонтанта тј. почета" потnуног помра• :ења 
v 311 7111 .5 
.· Фотографисање ПШ•tрачења обављено је на рефраt<тору Zeiss са отвором 
објеЈпи ва од 11 cm. и жижнод1 даљшюм 176 cm . снабдевеном уређај ем за пра!-.ење . 
I<амером фотографског апарата Праi<ТИЈ<а , ,,юнтираном на онуларном делу рефраi<
тора извршена су еЈ<сnонираља на филму Isopapп F, З 5 mm .• осветљивост 1 71 1 О дина . 
Са енспозицијад1а се енспериментисало у разману од Ј s до Ј о•. Добијено је 28 снимаi<а . 
Први снима1< направљен је у 211 1'" СЕВ. т ј . 2 мпнута nосле nрвог tюнтанта а пос
.lедњн у 31'. 6"' тј . Ј минут пре nочетна тоталне фазе помрачеља. Н ени од добијеник 
.:нн .11 а Јш приназани су на слинама 1-6 (в. трећу страну норпца) . 
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родuе oiiccpвailiopuje 
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За време носматрања помрачења небо ј е било делимично nренривено обла 
цима. Св н сtшмци добијенн су у интерв а.1111д\а измеlју облана ма да је и тада Месец 
био прев учен завесом таню 1х облана . После почетна тоталног помрачења тј. уласна 
целог Месеца у се~11;у небо се сасвим наоблачило тано да Месечев нзлазан и з севне 
није nосматран. 

По оцени посматрача помрачени Месец био је знатно светлији него прилш;ом 
помрачења 25. ј уна 1964 г. 

Ово фотографсно гюсматрање Месечевог помрачеља може се сматрати nо
четком рада у области астрономсне фотографије на Народној оnсерватори ји . Пошто 
је Народна оnсерваторија оnремљена солидном техничном базом за ту област рада, 
овом nрилином изражавамо увереност да ће аматери у тој области астрономије по
стићи лепе резултате. 

А. Ј(уби•tела 

Ј. Apceuujeeuћ 

UREBAJI ZA ODV AJANJE STEPENA MODELA RAKET А 

Privremeni pravilnik FAI za raketno modelarstvo predvida takmicenje viseste-
penih modela - raketa. · 

Resenje proЬlema odvajanja stepena ovako malih raketa је veoma slozeno. Za ra
zliku od vecih raketa ovi modeli se stavJjaju u pogon pomocu fitilja Cija brzina gorenja 
nije uvek ista. Ovi modeli imaju vrlo malo ubrzanje tako da se inercioni uredaji ne mogu 
primeniti. 

Takode i brzina im је mala, jedva oko ЗOm/sek. , sto је jedva dovoljno za njihov 
stabllan let, te је od neocenjive vaznosti da aktiviranje drugog stepena bude u momentu 
prestanka rada motora prvog stepena. U slueaju da odvajanje drugog stepena zakasni, 
с~о ansamЬI znatno menja ugao i moze doci do aktiviranja drugog stepena u padajucem 
kraku putanje. Pored toga, ako se drugi stepen odvoji pre aktiv.iranja motora moze doci 
do ga§enja fitilja u vazdu§noj struji. Imajuci u vidu sve ove poteskoce iznecemo uslove 
koje mora jedan takav "posrednik" da ispunjava. 

- Da drzi kruto drugi stepen u toku leta tako da ovaj sve do odvajanja ne moze 
da se pomera u lezi§tu. 

- Odvajanje mora blti izvr§eno u momentu prestanka rada motora prvog stepena, 
ili najvise jedan sekund posle toga. 

- Odvajanje mora Ьiti sinhronizovano sa pocetkom rada motora drugog stepena . 
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Na slici је prikazan jcdan posrednj~kj uredaj kojj zadovoljava gornje uslove . Funk: 
cioni!c: na slcdecj na~jn : prilikom pa\jenja motora prvoga stepena pa\i se ј fitjlj motora 
.:l гugog stepena, koji sagoreva dule za toliko koliko i radi motor prvog stepena. U istom 
momentu kad motor prvog stepena prestaje da radi pali se motor drugog stepena tijj 
usjjanj jzlaznj gasovj palc barutne kesjce na dnu .,posrednjka". Uslcd sagorevanja baruta 
u "posredniku" se naglo povecava pritjsak ј drugj stepen Щi је motor vec u radu jzleee 
iz ,.posrednika". Kolj~ina baruta па dnu .,posrednika" nikako ne treba da prelazj veli~jau 
tri glave od !iЬice . Взгut. se umota u kesicu od cjgaret-papjra koja se lako propaljuje. 

Sl. Ј . Sl. 2. 

Kod ovog nacjna jedini proЬ\em је tacno odredivanje brzine gorenja fitilja (fitilj 
p rojzvodnje CVM gori brzjnom od 2cmfsek.). U tom cilju potrebno је jzvl'Sjti veci broj 
eksperimenata. 

Izrada uredaja је vrlo jednostavna. U telu drugog stepena ugradi se jedna drvena 
plocjca (1) i ulepi. U vrh prvog stepena ugradi se "posrednjk" (2), koji је od drveta izraden 
na tokarskoj klupj, Na "posredniku" se ekscentricno probusi rupa za prolaz fitilja. (3). 
Spoj tela drugog stepena i "posrednika" mora Ьiti veoma tesan. 

Ovaj tjp "posrednika" Ьiо је do sada pet puta ugraden na modele .raketa. Prvi eks
speriment је potpuno propao zbog gasenja fitilja u toku leta. Drugi pokusaj је Ьiо delimicno 
neuspeo; zbog predugog fitjJja drugi stepen se aktivirao u padajucem kraku putanje. Sle
deca tri pokusaja zavrsila su se punim uspehom. 

Aleksandar l\1adara<: 

• 

BAC IIOIIA X ll. l~li4 . 4. 

- lzvr~ni odЬor Vazduhoplovnog sa
veza Jugoslavi;e raspisao је konkurs za 
urganizaciju ll saveznog teca ja za nas-
1avnike rakeшog modelarstva i I drzavnog 
pr\'enstv>i moclelara raketa~a . Као pomot 
za organizacjju te~aja i takmj~enja IO. 
VSJ dace 500.000 diпara. Odrzavanje 

o(,yjh akcija prcdvideno ј е za vremc letnjeg 
·!lltolskog raspusta. 

- Komisi;a za astronautiku Izvr§nog 
"Qdbora Vazduhoplovnog saveza Jugo
~lavjje radj na jzradi knjjga "Raketno 
modelarstvo" ј "Sportskj pravjJnjk za 
raketne modelare" . 

U prvoj puЬ\jkacjji Ьiсе obradena 
-organizacjona, stru~na ј prэktj~na pro
Ьiematika vczana za rad na jzradj ј 
J~pa\jjvanju modela raketa. 

Sportskj pravjlnik се sadrzavatj pra
vj\a za gradnju, takmj~enje ј rekorde za 
rakctne modelarc. Osnovnc postavke pra
yj)njka zasnjvaju se na odredbama pra
yj)njka Medunarodne vazd. federacjje za 
1~kmjcenje modelara raketa~a а to su : 

- ukupna tezjna modela rakete (go
rivo, motor ј tclo pakete) najvjse 0, 5 kg, 

- dozvoljava se upotreba samo fa
brickj projzvedenog motora ј gorjva, 

- ukupna tezjna gorjva moze bjtj 
"J!ajvjse 125 gr, 

- telo rakete moze bjtj jzradeno samo 
·ОО papjra, drveta, plastjke ј sl ., bez 
metalnih delova, 

- ukupan jmpuls raketnog motora 
moze jznositj najvjse 80 Njutna х sekunda. 

Zapadno- Nemacka firma "Benkov" 
oozajedno sa jednom americkom firmom cije 
se ime ne navodi razraduju prema projektu 

- ~ 625 А" istrazivacki satelit koji се sluziti 
za ispitivanje Sunca i geofjzicka mcrenja . 
Od trj planjrana satcJjta, prvj се Ьitj 
Jansjran 1966 godjne pomocu rakete 
" Skaut". Sateljt jma cj)jndrjcni оЬЈјk, 
djmenzije 0,76 х 0,4 т, tezinu sa priЬorom 
oko 68 kg а s\ace "oko 500 jedjnjca 
jnformacjja u sekundj". Projekat 625 В 
obuhvata jzradu varjjante veceg sateJjta 
tezjne 850 kg kojj Ьi lansjraJj роmосн 
standardne evropske rakete ELDO ј)ј 
pomocu americke rakete nosaca "Thor
Agena". 
(Voprosy rak. teh ., avg. 1964) В. А . 

.~одел западиоеLропске 

тростеоеие ракете 

Носа ч будуhих зайад11оевроrlс~их 

саШелшТiа 
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На изложби ваздухоnловства за 

1964 . годину у заладнонемачком граду 
Хановеру nрви nут ј е јавности прика

зана "Евроnска ракета' · - заједнич1<0 
дело Британије , Француске н Немачке. 
То је будуна ракета-носач за вештачке 
сателите неких заnадноевроnских зе

маља. Ракета је тростеnена и nриказан 
је , уствари, њен модел у nриродној ве
личини. То је nрви видљиви резултат 
за ј едничког заnадноевроnског nрограма 
за истраживање васионе, који се за
сада налази у развојној фази. 

Први стеnен ове ракете конструисан 
је и гради се у Британији, други у Фран
цусиој , а треkи у Заnадној Немачкој. 
Користан терет за ову ракету-носач 
(тј . вештачки сателит) бине конструисан 
у Италији, иоја ј е nомону америчких 
ракета-иосача вен лансирала два мања 
вештачка сателита. Земаљсие објеите 

ј 

1 

1 
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за ову заnадноевроnсt' У космнчну ра

нету наnравиl\е Белпtја , а телеметрнј
ни систем Холандија . 

Западноевроnсна тростепена ракета, 
ч н ји модел са сајма у Хановеру видtlМО 
на фотографиј и , моlш !;е да понесе но
р истан терет од једне тоне у орбиту на 
В ИСИНII ОД 500 1{,11 , O;:tH СНО ) 00 l<IIЛO
rpaмa у орбиту на висини 15.000 к,н . 
Треlш степ е н ове ранете биће, за једно 
са горtшО.\1 ал и без сател нта , тежан 

3.300 1а . Потисан ранетног .\\ отора овог 
стеnена бнЈ, е 2.300 nг пp tt брз ини ранет

ноr мла за 0.1. 2.900 ,,1етара у сснундн . 

С . К. 

Mada nikada do sada nije opaze no 
opiranje gravitaci ji izmedu dva tela u 
''asioп i i uopste izmedu bi lo kakva dva 
te la - zbog dej stva nekog mediuma, tj . 
s red iп e н kojoj se ta dva tela nalaze - ne 
moze sc it priori odbaciti vaka moguc
nost posrojaпja takvog medijuma. 

Tri пaucпika sa Moskovskog univer
zitcta, SSSR; Braginski, Rudenko i 
Rukmaп izumeli su poseban aparat po
mocu koga su pokusali da odrede gor
nju granicu \re\icine bilo kakvog pore
mecaja, koji bi pokazao mogucnost po
stojanja takvog mediuma. 

Oni su svoje rezultate podvrgli de
taljnoj statistickoj analizi i konstatovali 
su, da .ako i ima nekog otpora dejstvu 
gravitacije, da је pomenuti efekat mo
guce izracunati tck u bilionitim del о
vima jedinice merenja, sto ј е cak ј za 
naucne svrhe zanemarljivo. 

Dragos/av Eksir1ger 

)os jedan meteorit ј е doneo na Zem
lju sicusne dijamante . Poznato је da је prvi 
takav meteorit otkriven pre tacno 76 
godina. То је meteorit iz Novo Ureia. 
Od tada ра do danas, dijamanti su pro
nadeni jos u dva meteorita. Sada im se 
pridruzio cetvrti. Americki naucnik, Lip
sic, iz Merilenda, pronasao је dijamante 
u meteoritu iz Dalpura. 

Rentgenski pregled је pokazao da 
parciCi Dalpurskog meteorita sadrze kris
stale dijamanta, grafit i kamacit, tj. jednu 
posebnu vrstu meteorskog gvozda. Us
tanovljeno је da ima nekoliko vecih kris
tala dijamanta i prilican broj malih. 

Lipsic rnisli da је objasnio postanak 
dijamanata u meteoritu. Oni nastaju u 
vasioni prilikom krhanja krupnih mete
orita u sitnije. 

Dragoslav Eksinger 
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К. Е. Cio1kovski: ,. Р111 ka zvezdama · 
/zbornik nauёno fantastiёnih radovaf. 
Izdanje: Savremena sko1a, Beograd 

Posle duzeg oceki,ranja pojavio se па 
пasem jeziku izbor пajiпteresaпtnijih 
naucпo-fantasticnih rado,,a poznatog ro
donacelпika astJonoautike i rake ~ne te · 
hпike, genijalnog ruskog naucnika Ko11-
srantina Eduardovica Ciolkovskog. 

PripremajuCi ova j izbor, Akademф 
nauka SSSR ze lela ј е da prikaze пekol ik<J 
dela Ciolkovskog, iz raznih perioda nje
govog stvaralasrva, koja nisu izguЬi l 
aktuelпos t ni za danasnjeg Citaoca t 

koja su predstavlj ala podstica j i pred.ho·
dп icu пjegovih пaucnih teorija ро kojima · 
se sada u glavnom od\•ija osvajanje kos 
mosa. 

Naucno-fantasticпa povest ,.Na шс
secu", kojom росiпје zboшik, prikazujt: 
па pripovedacki interesantan пacin sta 
ocekuj e ljude kada prvi put budu stupЉ 
na Mesecevo tle. 

Najzпacajпije delo u zborпiku је duza 
prica ,.Izvan Zemlje" u kojoj ј е Ciol
kovski naslikao, onako kako је to njemu 
izgledalo, sliku prestojeceg osvajanja kos·· 
mosa. Glavni juпaci price su sest naucnik:.t 
raznih narodnosti koji su prihvatili ideju 
ruskog naucnika о izradi reaktivnog ko
smickog broda . Naucnici putuju brodom 
oko Zemlje, posecuju M esec i vrse pri~ 
prema za preseljenje ljudi na druge 
planete. Prica је puna genijalni.h naucnih 
predvidanja о konstrukciji broda, opremi 
za kosmicke letove i fazama leta na 
druge planete. 

Pitanja ,.Ьiologije buducnosti" zastu-
pljena su u ovom zborniku sa dva clanka 
Ciolkovskog : ":Ziva Ьiса u kosmosu", 
koji "... tretira pitanje о uzrocima i 
putevima sirenja zivota u kosmosu", i 
"Biologijapatuljaka i dzinova". Na kraju 
zbornika nalaze se clanci ,.lzvan Zemljine 
atmosfere" i "Etarsko ostrvo". U prvorn. 
Ciolkovski је izneo vise interesantnih 
naucnih tvrdenja о raketnoj tehnici, а 
u drugom је pored vec prevazidene 
teorije i izolovanosti naseg galaktickog 
sistema dao njegov izvanredan opis. 

Knjiga "Put ka zvezdama" naci се· 
Citaoce ne samo medu ljuЬiteljima astro
nautike vec i medu poklonicima najstarije 
nauke-astronomije, jer se naucno-fanta
sticni radovi Ciolkovskog citaju sa velikim 
interesovanjem. 

С. Ј 
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ОРБИТАЛНА АСТРОНОМСКА ОП
СЕРВАТОРИЈА 

у следеlюј, 1965 . rодини биће оства
рена шiјвећа помоћ коју астронаутика 
може пружити .астроно:11ији. У васио
ну ће бити лансирана орбитална астро
номс~а опсерваторија - ОАО. Осма
трања из ње неће вршити астрономи , 
јер ће овај велики вештачки сателит 
бити без . qосаде; али ће разни ауто
матизовани и телекомандовани уре

ђаји омогућити да се све Што "ухвате" 
те:лескопи за време кружења око Зем
ље, телевизијом пренесе до астронома 
на земаљским опсерваторијама. 

Најважнији астрономсни инстру
менти на ОАО ће бити телескопи. С 
обзиром да lie се ОАО налазити високо 

Ова орбитална астрономсна опсерва
торија ће укупно бити тешка '1.630 кг 
и носиће научну апаратуру тежине 
450 кг 

У прву ОАО биће постављен сис
тем од 4 телескопа за посматрање звез
да. Научни програм за проучавање 
звезда на овај начин израђен је у СмИт
сонсној астрофизичној опсерваторији 
и на виснонсинском универзитету · у 

САД . Четири телеснопа, од којих ће 
· свани имати nречник 300 .м.11, гради 

. амерична фирма ,.Елентро-Микеникал 
Рисерч". Помоћу три од ова телескопа 
посматраће се звезде у ултраљубичас
том делу спектра - на таласним ду-

и~над ·~Ј& Ше - атмосфере;- те-'"!скопи· у- , - - -
њој lie са rдаљених небеских . о()јеката .. 
добијатИ много више светЛости' неr.о лИ 
те.~~с~оПи на поврUrИiЈи зё'мље .' nро
рач)rни .!. nоказују да, .. lie инфорrоtација, , 
добијена помоhу телескопа пречника 160 . 
милиметара, постављеног на ОАО, 
одговарати информацији добијено; по
моћу телескопа пречника 5.000 мили
метара, који се налази на површини 
Земље. На Земљи постоји само један 
rако велики телескоп - на Маунт 
rаломару_ у САД. 0';1екује се да lie 
теле~копи на ~рбиталним астроном
ским опсерваторијама вeli у блиској 
бу дућности за неколико пута премашити 
могућности џиновског Маунт Пало
марског телескопа. Иако he на првој 
ОАО - · те.Јiескопи имати · · пречник . од 
свега 300 .м.м, на - следећим lie се постав-
љати , телескопи . пречника 900 .м.м и 
1, 300 · . .м.м, а разматра се ·-·и могућност 
диэања. у . орбиту телескопа пречника 
S,OOO .AIAI.· Био би -то Маунт Паломар у 
ваоиони, који би- тамо добијао десет пу-_ 
та; ;вiЦIIе информација него са Земље. 

· ·:· '· Прв·а ·орбитална астрономска опсер
В'аторија биће лансирана из САД негде 
тОКом 1965. године. Omi ће обиriазити 
око Земље по кружној орбити на ви-

9,~-1!-1!- 9~..,: -~~~ _800 . кило~етаЈ?а. Њена 
~и,а·:Јi~ пре~ р~~н~ ,еква~ра бити 
iiОСТављена под ·углом од 32с т:шеuа. 

жинама од 1 .1 ОО до З. 000 ангстрема 
(стомилионитюс делова · сантиметра). 

· Четврти телескоп qrужиће за посма
трање звеЗда на таласној дужини ултра

· љубичаtте светлости од 1.100 до 2.200 
ангстрема. Ови ·подаци су од великог 
значаја, јер земаљске опсерваторије у 
овом делу спектра -не могу_ вршити пос

матрања због постојања атмосфере. 
Уствари, све таласне дужине у свет

лосном спектру испод 3.000 ангстрема 
недоступне су астроному на Земљи 
Уколик~, , разуме .. ~е, . проучав.а свет

лост коЈа долази из васионе. 
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· Ради упоређеља података добијених 
телескоnима на Земљи и у васиони , на 
ОАО ће телескоnима бити nосматране 
звезде и у дијаnазону сnектра чије су 
таласне дужине од 3.000 до 8.000 анг
стрема . 

Очекује се да ће за 12 месеци , ко
'лико ће nрва ОАО активно деловати 
у васиони, бити nрикуnљене каракте
ристике око сто хиљада звезда. 

Занимљиво је да ће све орбиталне 
астрономске оnсерваторије бити веома 

тачно оријентисане и стабилизоване у 
nростору. Телескоnи у ОАО lie бити 
nодвргнути маљим вибрацијама него 
ли телескоnи на Земљи, јер се нelic 
осећати ни она најмаља колебаља тла, 
којих се на Земљи нс можемо осло
бодити. То lie бити nостигнуто захва
љујући изванредно добро смишље
ној, вео.\\а прецизној и ко,\\Пликованој 
системи оријентације и стабилизације 
орбиталне астрономске опсерваторије. 

Тело прве ОАО имаће облик осмо-
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стране призме чија ће висина бити 3 
метра, а растојаље међу паралелним 
странама 2 метра. Костур ће бити нап
рављен од метала титана, а облога од 
сnецијално обрађеног алуминијум&. Те
ло ОАО је направљено у радионицама 
америчке компаније Груман. Сада се 
у љегову унутрашљост монтирају сви 
потребни оптички и електронски ин
струменти. 

Наше илустрације приказују бу
дући изглед ОАО у васиони. Јасно се 
види отворен заштитни капак за телес

копе, антене и "крила" покривена 
сунчаним ћелијама за напајаље свих 
електронских уређај а електричном енер
гијо~. Фотографија, пак, · приказује 
завршне радове на монтираљу и испи

тиваљу будуће орбиталне астрономr:ке 
опсерваторије . Када тај посао буде 
завршен, преостаје само да се лансира у 
васиону помоћу ракете-носача "Атлас
Еiџина Б." 

СШ11ан Корда 

Месечеве меве 

Млад Месец Прва четврт Пун месец Последља четврт 

d Ji m d h m d h m d h m 
Март 3 10 56 10 18 53 17 12 24 25 02 37 
Април 2 01 21 9 01 40 16 оо 03 23 22 07 

nл-ете 

Меркур - Првих дана јануара (8. 1) налази се у највећој западној елонгацији. Око 
овог датума може се посматрати непосредно пре излаза Сунца. Меркур · ће 
се нароч.ито лако наћи 7. јануара у 8 часова јер ће се тада налазити 1 ~.2 северно 
од Венере. Привидне је величнне 0.0 и пречника 6".6. Фаза п.IЈанете је "по
следља четврт". Затим, приближавајући се привидно Сунцу, Меркур пре~ 
стаје да буде видљив, у фебруару је у горљој конјункцији са Сунцем (24. 
11) а појављује се тек око 21. марта - у највећој источно; елонгацији. Иако 
ово није највећа овогодишња елонгација Меркура, услови за љегово посма
траље су релативно повољни јер му је висина у трен)'тку залаза Сунца велика 
-око 18°. Привидне је величине 0.1 и преч ника 7" .2. У фази је "прве четвр
ти". После овога Меркур постаје невидљив да би се појавио крајем априла. 
пред највећу западну елонгацију, 6. маја. 0Fде је Меркур читавих 26° уда
љен од Сунца, али мале висине над хоризонтом- око 8°. 

Венера - Током јануара и фебруара је "Зорљача". Привидно се приблУ.жава Сунцу 
и пролази сазвежђа Змијоноше, Стрелца и Јарца. Излази око 2ь пре сун·ца 
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(1. 1) а око 50m пре Сунца (1. 11). Beli током фебруара nрестаје да буде вид
љива. 12. априла је у горљој конјункцији са Сунцем . Док је била приступачна 
посматраљу, привидни пречник јој је био 11" а сјај - 3.4 привидних ве
личина. 

Марс - Привидно се креће кроз сазвежђс Девојке а током марта улази у Лава. 
До првог застоја (29. 1) је директан, а затим ретроградан . У опозицији са 
Сунцем је 9. марта. У том тренутку Марс је удаљен од Земље 100 милиона 
Кт (једна од "малих" Марсових опозиција) те му је привидни nречник 14".0 . 
Видљив је током целе ноћи. У другом застоју је 21. априла, после чега на
ставља директно кретаље. Привидна величина Марса расте до + 0.5 (почетак 
јануара) до -1.0 (опозиција) а затим опада до -0.1 (крај априла). 

ЈуйиШер - Током јануара и фебруара је у сазвежђу Овна. Ретроградан је до 10. 
јануара, а затим директан, тако да током марта прелази у сазвежђе БиЈ<а . 
Привидно се приближава Сунцу и залази све раније : 

1. 1 у 3Ь 03m 
1. 11 1 03 
1. ш 23 37 
1. IV 21 54 
1. v 20 30. 

Даљина Земља- Јупит ... р у овом периоду расте, те привидни пречник nланете 
опада од 42" до 31 ". Јупитер истовремено меља сјај од -2.2 до -1 .5 при
видних величина . 

СаШурн - Видљив је почетком јануара Ј<ратко време по Сунчевом залазу. У саз
вежђу је Водолије. Крајем фебруара (26. 11) је у конјункцији са Сунцем. До 
краја апрИла остаје у Сунчевој привидно; близини. 

Уран - У сазвежђу је Лава. Почетком марта (3. 111) је у опозицији са Сунцем на 
положају оt-1оь 57m.8, 3= +7° 30' Привидни пречник му је 4".0, а сјај 
5.7 привидних величина. 

C. l 
21.111 

l 
/ 

' 
' ' 

/ 

Сл. 1. ПрШџдни йоложај Меркура у односу на хоризонШ и Сунце у ШренуШку излаза 
Сунца (елонzација 8. 1) и у ШренуШку зад43а Сунца (елонzација 21. 111). Исйрекидане 
сШрелiще йоказују йривидно йо.мерање небеске сфере у односу на xopuзoнi:U за 30m. 

А. Кубичела 
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Појаве у Суичеву систему 

d h 
Март з 15 Уран у опозицији са Сунцем 

8 16 Јупитер 2° северно од Месеца 
9 13 Марс у опозицији са Сунцем 

12 02 Марс најближи Земљи 
.16 09 Уран ~· јужно од Месеца 
16 18 Марс 1 ° јужно од Месеца 
20 21 Почетак пролећа 
21 21 Меркур 19° источно од Сунца 
29 12 Меркур у застоју 

Април з 01 Марс З 0 северно ОД Урана 
5 07 Ј упитер 1 ° северно од Месеца 
8 14 Меркур у доњој конјункцији са Сунцем 

12 05 Венера у rорњој конјункцији са Сунцем 
12 13 Марс 2° јужно од Месеца 
19 Лириди 
21 оо Меркур у застоју 
21 09 Марс у застоју 
29 12 Меркур 2° северно од Месеца 

)Е РЕ. 1 Е о 

Е 
SE' 

Pf. 11 о SE 
( о 111 

··' 

1 
fl 

111 

~~ РЕ 1 SE 
Е о SE" .. t>E 11 
~ о 2t 111 

1 
11 

"' 
Сл. 2. Појаве код ЈуйиШероtЈUХ саШелиШа. Римским бројевима обележене су йривидне 
йуШање ЈуйиШерових саШелuШа : I, 11 и 111 . ЧеШврШи саШелиШ се у овом йериоду не 
iiројекШује на диск йланеШе ниШи залази у његову сенку. Са йо д~а слова о.бележене су 
Шачке у околини ЈуйиШерова диска у којима се могу йосмаШраШu одговарајуће йојаве . 
Горња слика важи за средину јануара и, йриближно, за средину марШа, а доња за сре
дину фебруара. У айрилу се йојаве РЕ и .SE Шолико йриближавају диску да несШају 
йiачке so и РВ на йриllUдној йуша·њи другог саШелиШа. Север је горе_, а iЩiioк Л~/ЈО. 

А:Кубн'Јела 

no·m НО ПОМРАЧЕЊ МЕ ЕЦА ОД 19. Д Ц МБРА 19 4. 
CшtJ\1Цit Народн оп ерваториј 

:l Ч Ј 13113!( 11:1 Гf)3 1 Щ 

Свимцв поједвввх фаза помрачења по СЕ.В: 

2h 5З"' 
з11 9"' 
Зh sm 
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БЕОГРАД 

RAKEТNO MODELARSТVO U JUGOSLAVIJI 

U mnogim zemljama ра ј u na§oj sve se vj§e razvija ј §irj jedan novi pokret, 
u kome mladi nastoje da jmitjraju projzvode najnovjje gigantske delatnostj odraslih, 
proizvode raketne tehnike ј astronaurjke. Njihove јтјrасјје, jako sи naprav\jene u sma
njenim razmerama, funkcjonjsu ро jstim princjpjma kao i orjgjnali i sa svojim tvor
;ima ~ine taj novj pokret, raketno modelarstvo. 

Kako Је doilo do raketnog modelarstva 

U svjm delatnostjma, а naro~jto u stvarala~ko tehnjёkjm, svako znacajnije ostva
renje роЬиdије pasjonjrane da naprave takozvanu "maketu" ostvarenog objekta, koja 
u smanjenoj razmerj treba da Ьиdе sto s\i~njja svome orjgjnalи. No pojed incj, а na
ro~jto mladj, ne zadovoljavajи se samo sa jzradom makete vec ~esto nastoje da njj
hova rukotvorjna ј funkcionj§e sli~no originalи n prirodnoj velicinj, и kom se slисаји 
vec radj о "modelи", naprjmer, neke lokomotive, aиtomoblla, avjona, ili druge ma§jne, 
ра ј rakete. 

Iako sи "velike" rakete ostvarjvane vec od trece decenjje naseg stoleca ра na 
ovamo ve{;j zamah u bavljenjи jzradom maketa, а narocjto modela raketa, а koji se 
zovu "male rakete", nastao је naro~jro od kako sи reaJjzjrane velike visestepene rakete 
sa kojjma su lansjranj vestaёkj sateljti ј vasjonskj brodovj, а to је od \957 godjne ра 
na da\je. 1 tako sve vecj uspesj и lansjranjи ve§tackih satelita ј vasjonskjh brodova jn
spjrj§u ј sve vecj broj mladih u svetu, ра i kod nas, da se bave ne samo raketnim 
maketarstvom nego ј modelarstvom. 

Medиtjm, bav\jenie raketnjm modelarstvom, tojest, jzradom ј lansjranjem mo
dela raketa ра ј najmanjih skopcano је sa jzvesћom opasnoscи ро Iica ј ob 'ekte u Ьli
zjnj, zbog ~ega је, pod prirjskom §jrenia ovog pokreta ј eksperjmenrjsanja ро celoj 
na§oj zemlji, do§lo do potrebe bezbednjjeg organjzovanja ove delatnosrj mladih, uz 
nastojanja da se ona prihvati od strane od ranjje postojecih srodnih organjzacija, kao 
§to su aeroklubovj u okvjru Vazduhoplovnog saveza Jugoslavjje. Tako је od pre neko
liko godina do§\o do prihvatanja raketno-astronautiёke delatnosti kao ravnopravne od 
strane VSJ, pored od ranije postojecih : vazduhoplovnog modelarstva, jedrili~arstva, 
motomog vazduhoplovstva i padobranstva. U ovom po~etnom stadiiumu rada na ra
ketnom modelarstvu Ьilo је naravno dosta teskoca, s jedne strane organizacijske prj
rode, а s druge ј jos vise zbog nedostatka strucnjaka i sredstava, kadrovske i materj
ja\ne baze za ovakav masovni rad. Ра i u drugim zemljama и raketnom modelarstvu 
nailazi\o se na krupne te§koce, а dolazilo је ј do nesrecnih s\uёaieva , narocito prjJikom 
jndjvidualnog rada bez dovoljnog znanja i jskustva pojedinaca ј bez nadzora stru~njaka. 
ZЬog toga sve do ove' godine njsu mogli da budu ostvarenj ni uslovj za medunarodna 
takmj~enja pod okriljem za to nadle:!ne Medunarodne vazduhoplovne federacjje FAI, 
jer njsu mogla da budu definjsana Sportska pravi\a kojjma Ьi bile osigurane mjnjmalno 
potrebne mere bezbednosti prilikom takmi~enja. 

Savetovanja i smotre naiЊ raketnih modelara 

Pos\e ovog "de~jeg" stadjjuma raketnog modelarstva kod nas u proslim godj
nama stvaraju se uslovi za jntenzjvniju delatnost. Da Ьi se videlo ko se sve kod nas i 
sa kakvjm uspehom bavi jzradom i lansjranjem malih raketa odrzan је u Beogradu na 
dan 1. 11. 1964 g. sastanak Komisije za astronautiku Izvrsnog odbora V SJ, prosjrene 
sa predstavnicima vazduhoplovnih saveza republika i raketnih klubova i pojedjncjma 
iz grupa raketa§a, sa vi§e iskustava u praktiёnom radu. Bitnj rezultarj ovog sastanka 
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blli su zakljucci, da pokret raketnog modelarstva kod nas иzima sve vehe razmere, ali 
i da је zbog opasnosti pri individиalnom radи pojedinacз , koj i sami "mesajи" raketna 
goriva, potrebno sto pre prici organizovan ijem radи , и z иkazivanje strиcne i materi
jalne pomoci onima koji se vec bave ili Ьi zeleli da se bave prakticnim radom i eksperi
mentisanjem. Sem toga је zakljиceno da se sto pre odr.le smotre raketnih amatera, 
kako Ьi se videlo kakve sи rakete i sa kakvim и s pehom ostvarene. Tako је saradnjom 
VSJ, Radio Beograda i klиbova raketnih amatera odrzana jedna takva smotra nazvana 
"Zvezdana olimpijada" na dan 21. VI. 1964 g. и Beogradи na Kalemegdanи . Na ovoj 
smotri sи ekipe vec poznatih raketnih klиbova iz Mostara, Nisa, Sombora i Beograda 
izvele lansiranja veceg broja иspelih manjih i srednjih raketa . AJi .om prilikom se vi
delo da, i pored predиzetih specijalnih mera bezbednosti , ovakva mesta kao sto је 
Kalemegdan, и Ыizini grada odnosno naselja i komиnikacija , ne i sk ljи cиjи mogи :nosti 
nesreca, koje se mogи dogoditi ako neka raketa ne Ьi izvr ~ ila tacno риt koji јој је od 
strane njenog konstrиktora Ьiо odreden, nego sa istog skrenиla . Medиsobna konsиl
tovanja iskиsnijih raketnih modelara, koji sи ostvarili vise иspesnih а i neuspelih 
eksperimenata, dovela sи do cvrstog zakljиcka da Ьi trebalo sprecavati iиdividиalni rad 
interesenata za raketno modelarstvo bez ikakvog nadzora, ali da је и ovom slисаји 
neophodno ostvarivati grиpni rad pod rиkovodstvom iskиsnih modelara nastavnika. 
Zbog toga је od strane VSJ prvo izdat "Prirиcnik za nastavnike raketnog. modelar
stva", а zatim је organizovan i prvi tecai za nastavnike , и Rijeci od 13. оо 23. VII . 
Ј 964 g., koji је sa иspehom zavrsilo 35 polaznika iz razпih krajeva паsе zemlje. Istovre
meno је, иz saradnju Astronaиticke sekcije Aeroklиba "Krila Kvarпera" , orgaпizacija 
VSJ i Narodne tehnike i klиbova raketnih amater11, и daпima 16. i 17. VII., odrzaпa 
smotra raketnih modela па zemlji па Grobпickom роlји kod Rijeke, te је i lansirano 
14 raketa od straпe njihovih konstrиktora iz klиbova iz Rijeke, Mostara, Mrcajevaca, 
Durdenovca, Smedereva, Sombora i Beograda . 

Sa svim do tada stecenim iskиstvima oko stotiпи raketnih amatera iz сеЈе nase 
zemlje posle smotre u Rijeci odГZano је savetovanje i na njemи sи doпeti znacajni 
zakljucci о daljem radи na razvoju i ипapredenu raketnog modelarstva kod nas. 

Znal!ajne pomoci pol!etnicima 

Da Ьi se pomoglo u radи velikom Ьrоји pocetnika и raketnom modelarstvи sirom 
nase zemlje u listu "Aerosvet" u tokи 1963. i 1964. godine voden је kиrs sa iznose
njem osnovnih znanja potrebnih za praktican rad, а davana sи i иpиtstva sa nacrtima 
za izradu i lansiranje modela raketa. 

А da Ьi se ostvarila i neophodna materijalna baza za praktican rad Centar za 
vazduhoplovno modelarstvo VSJ ostvario је indиstrijski tip raketnog motora sa ispi
tanim raketnim gorivima, i proizveo је komplete za izradu modela rakete za ovaj tip 
motora. Ove rakete i motori namenjeni su i kao nastavna srestva za rad nastavnika 
sa najmladim raketnim mobelarima na tecajevima. 

Dalje akcije u duhu zakljucaka savetovanja 

Radj poveeanja broja nastavnjka Tehnicki narodnj unjverzitet, uz saradnju Aka
demskog raketnog ј astronautjёkog klиba, organizovao је u Beogradи i okolinj jos ne
koliko tecaja za i:lastavnjke raketnog modelarstva, uglavnom sa nastavnicima tehnjckog 
vaspjtanja ро skolama, te је na ovjm tecajevima obuceno jos nekoliko desetjna nastavnjka. 

Nastavnici raketnog modelarstva obuёenj na tecajevjma и Rijecj ј Beogradu pro~ 
dиzjJj su da 5jre pokret raketnih modelara odrzavanjem kurseva za raketne modelare u 
mestjma ј skolama svog preЬivalista. 

Tako se u poslednjih nekoliko mesecj ispoljila uspesna delatnost ј јо§ neko1iko 
klubova u zemJjj, naprjmer, u Dиbrovnikи, Sarajevu ј Celju. 1 dok је do 1963 god. 
Ьilo regjstrovanih 8 klubova raketnih modelara, u Ј 964 godjnj njihov broj porastao је 
na 18 sa 236 clanova, а postojj јо§ jzvestan broj raketnih i astronaиtjёkih sekcjja prj 
aerok1ubovima i pri klubovim~t Mladih tehniёara. 

Za objedinjavanje rada vec poznatih raketnih klubova u Beogradu osnovan је 
Savez beogradskih raketnih i as ·ronaиtiёkih klиbova i sekcija, uglavnom skolske omla
dine osnovnih i srednjih skola i fakulteta. 
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Veoma zпaeajan Ьiо је sastanak "Okrugli sto" strиcnjaka iz ovog domena, koji 
је organizovala na dan 5. XII. 1964 g. redakcija lista "T ehnicke novine Veca Narodne 
tehnike Jиgoslavije. Na sastaпkи sи иzeli исеsса predstavnici sledecih zainteresovanih 
orgaпa i drustveпih organizacija : JARD - Jиgoslovenskog astronaиtickog i raketnog 
drиstva, UCZDSNO - Uprave civilne zastite Dr.tavnog sekretarijata za poslove na
rodne odbrane, VSJ - Vazduhoplovnog saveza Jиgoslavije , CVM - Centra za vaz
dиhoplovno modelarsto VSJ, ARDS - Astroпaиtickog i raketnog drиstva SrЬije i 
SBARK - Saveza beogradskih astronaиtickih i raketnih klиbova. Glavni zakljиcci 
doneti na ovom sastankи Ьili sи da se prvenstveno pokloni paznja bezbednosti pri 
radи raketnih modelara, da VSJ и svojim organizacijama produzi rad na tehnickom 
vaspitanjи mladih и oЫasi astronautike i raketne tehnike sa raketnim modelarstvom i da 
JARD vodi brigu о raketnoj delatnosti koja ј е Ыiska naиcno tehnickim ispitivanjima. 

Sportska pravila FAI 

Na medиnarodnom planи иcinjen је znacajan korak time sto је krajem 1964, 
Medиnarodna vazduhoplovna federacija FAI donela privremena Sportska pravila za 
raketno modelarstvo. Ovim је omoguceno da se, uz respektovanje potrebnih mera bez
bednosti i drиgih иslova, odrzavajи i medиnarodna takmicenja i postizu i priznajи 
rekordi sa modelima raketa. 

Dalje akcije VSJ za unapredenje raketnog modelarstva 

Za 1965 godinu kao osnovni zadatak predstoji organizaciono иcvrscenje i obez
bedenje potrebnih uslova rada и osnovnim organizacijama VSJ za raketno modelar
stvo иnиtar astronaиricke delatnosti. No pored ovog stalnog zadatka predvida se : iz
davanje jednog strиcnog prirиcnika za raketno modelarstvo i povremenih strucnih 
Ьiltena, kao i organizovanje daljih tеёаје va zanastavnike raketnog modelarstva i tecaja 
za vise nastavnike raketnog modelarstva. 

Da Ьi se omoguCilo odr.lavanje medиsobnog takmicenja nasih raketnih modelara, 
te izvr§ila i njihova priprema za predstojeca medиnarodna takmicenja i eventиalno 
postavljanje rekorda, Komisija za astronaиtikи IO VSJ izradila је predlog Sportskog 
pravilnika za raketno modelarstvo i dala ga је na sirи diskиsijи strиёnjacirna za оvи 
materiju. Pravilnik se zasniva na odredbama Spor~skih pravila FAI kako Ьi se kod 
medиnarodnih takmicenja izbegli eventиalni proЫemi. Predvida se i odrzavanje 1 Sa
ve:~;nog takmiёenja raketnih modelara, ро svoj prilici u Zenici u jиlu ili avgustu 
1965 godine. 

·· Da Ьi se obezbedila materijalna baza za masovni rad i za predstojeca takmi-
cenja CVM VSJ predvida da osvoji proizvodnju dva standardna tipa industrijskih 
raketnih motora sa ispitanim standardnim raketnim gorivima, kao i komplete za izradu 
raketa sa ovim motorima. 

· List VSJ "Aerosvet" се kao meseёnik i dalje raditj na obavestavanjи raketnih 
modelara о za njih interesantnjm dostjgnucima i Ьiсе im na raspolozenju za medu
~obnu saradnjи. 

Saradnja sa casopisom "Vasiona" 

Od osnivanja Astronaиtiёkog druztva VSJ u 1953 godjnj Astronomsko drustvo 
.,Rиder Boskovic" i Vazdиhoplovni savez Jиgoslavjje iz godjne u godjnu su na zado
voljavajиcj nacin saradjvalj na zajednickom izdavanju casopjsa "Vasjona". U .1964 g. 
izmedи VSJ i Astronomskog drиstva sklopljen је sporazum о daljoj dиgorocnoj saradnji 
u podrki redovnog izlaienja ёasopjsa, а na bazi pola - pola kako u obezbedenju 
sadraja iz oЫasti astronomija- astronautika, tako i u pokrieu troskova izdavanja. 
Sledstveno ovome i uredivaёki odbor cine clanovi Astronomskog drusva "Ruder Во
Мс:оviс" i Komisije za astronautiku lzvrsnog odbora VSJ. 
·. . O!sopis ."Vasiona" kao tromesecnik na ovaj naёin nalazj konacno svoje mesto i 
kod . ljuЬitelja astronautike (sa raketnom tehnikom i raketnim modelarstvom) u organi
zacijama VSJ; te bi treьalo da ga i raketni amateri prirne kao svoje glasilo i da ga 
-podr.te, kao i da saraduju u njemu, iznosenjem svojih misljenja i predloga .iz .domena 
JIV~~ Ч~~ - ~О i slanjem clanl!ka i novosti od interesa za druge rnodelare i za dalji 
razvoJ 1 sиеП)е delatnosti raketnog modelarstva. · 

Dipl. Ing. Kosta 1. Sivcev 
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УВОДНА РЕЧ ПРЕТСЕДНИКА АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 
Др РАДОВАНА ДАНИЋА П~Ид.ИКОМ СВЕЧАНОГ ОТВАРАЉА 

НАРОДНЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ* 

Ј( ао йредседтщу срйског Асiuроиомског друшШва "Ру ђе р Бошковић" йала ми је у део 
особийiа часШ да ои~ворим даиаицы1 свечаии скуй, да йозоравим йошШоваие и драге госШе 
као и све йрисуШие и да овом йрши.ком изјавим блаzодар110сШ ДрушШва свима KOJU су 
дойрииели да се иајзад осйiвари ова Народиа ойсерваШори;а- давнашњи сан ДрушШва. 

Ьлагодариоси~ ;е на йрвОАI месШу уйуће11а чийiавом низу емииеиШних научник_а 
асШро11ома, а lipe свих сараоницима uau1e београдске АсШро11омске ойсерваШори;е ко;и 
су оали основну концейци;у овакве усШа11ове . . 

Исiйу шолику благооар11осШ дугујемо Скуйшйiини ойшШине града Београда, ко;а 
је йоказала разуАtевање за сшвар и сшавила на расйоло:нсење майiеријална среШсШва за 
осйiварење ос11ов11е замисли. _ _ 

:Заводу за зашй/ийiу кулШурно-исШоријских сйоменика града Београда Ш(lЈ(О исшо 
смо МI/Ого благоdарни ;ер ;е оберучке йрихваищо иде;у да зашШиШа 11ационалних сШарина 

и 1ьuхова ко11сервација чини ;еону веома йоiuребну везу измеl;у йрошлосШи ~ садашњо_сШи. 
На Шај uaчrm је оошло до Шога да се јеоиом кулШур110-исШориском сио.wенику и!!Ред 
његове машеријалие ко11сервације да и једuа изваиред11а 11а.wена и корисна улога. И шако 
ће у 11ейосреоиоА1 суседсШву hебојше 1\уле, са које су, у йериоду йройадања ој!iо_.wанске 
имйери;е а йочеШка нашег нацио11й.11110г ослобоl)ења, обесие йаше и везири у шeucUJaAia 
гледали небеске йрилике и у су;еверју ийак 11агаl)али своју злу коб, ова древна Диздарева 
'Ј(ула, која је иекад слу:)lсила сШрашиом Шурском зайоведнику за сШрах и Шрейеif4 йо
робљеие ра;е, од данас слу:жийiи Allloгo лейшим циљевима, иајширим народним сло}еви.IШ 
ради сШица/Ьа ослобођеиих и йравилиих йогледа на йрироду. 

Ни у коме случају иећемо да заборави.wо да се захвалимо и свUА/й извођачима ра
дова ua аоаuшаци;и ових зиоuиа, йочев оо архиШекШе йројекШанШа йа до сваког зидара 
или бравара, мехаиичара и њихових uомоhника. 

Асшроиомско друшйiво "l'yl)ep Ьошковић" , благодарећи йо.wенуШим 0'!_Олнос"3_има 
и иисйiии~уци;ама, би11е cad у сшању да још више разви;е дугогодишњу акшuв110сш _на 
йоuуларизици;и асшроиоми;е, иа;леuше од свих наука, а и да йойуни озбиљан дефекш У 
обраЈо~ању младих иарашшаја, uacйiao услед несхваШљивог укидања насШаве кос.wо
графи;е у среоњим школама. 

Усйешиој досадашњој делаШносШи ДрушШва, која се досада исйољавала yzлaв/IOAI 
у йредавањима на народним и раднички.w унuверзиШеШи.wа, фабрика.wа и шкоЛйА/а као 
и у 12-годишњем изоавању часойиса "lЈасиона•·, оШсада ће ова ИйсереаШорија знаШ/10 
·ио.моћи,јер ће омогућиШи да се речено и найисано йокаже и на небу. 
· ДрушШво је убеђена да ће у својим насШојањима за осШварење йосШављених за

даШака сада йоШйуно усйеШи. У ово.w убеђењу одржавају нас колико узвишени йлаШонски 
циљеви ).(рушШва, које не ради рто honoris него ad Jwnorem, Шолико још часойис и ова 
Народиа ойсерваШорија, а нарочиШо и изнад свега гоШовосШ чланова овога, йо ~ чуд110 
амалгамисаног ).(рушШва у које једни уносе своје високо знање и велико искусшво, .чUAIC 

су заzаранШовани ршороз110сШ раоа и исйраван сШручни сШав, а други у110се енШузU}~йАI 
одушевљених љубиШеља неба, чиме је загаранШован велики йолеШ друшШвене делаШ110сш~. 

И Шако ће сад ова древна кула, најсавре.wеније ойре.wљена, у шШа ћеШе се за КОЈи 
ШренуШак .wоћи .и сами увериШи, йосШаШи у доба ослобођеног људског разу.wа расадник 
знања о васиони и о вeч/IUAI закони.IШ йрироде. Тиме ће йрийо.wоћи сШварању йравилних 
йогледа на све шШо се догађа у бескрајним дубина.wа йросШора и iU(lJ(o разбијаШи ие 
йразноверице и йредрасуде и оШкриваШи свима и свако.wе најлейше слике које АIОЖе йри
рода да йружи и најобичније.w човеку. _ _ . 
. Не оШкрива.w никакву нову исШину (lJ(O каже.w да ће U(lJ(U _иосешилац, КаЈ(~ она} 
високо школован Шако и ouaj који је Шек научио да чиШа, а КОЈи буде .1Ш и Јlдно.АI 
само йогледао кроз наше изванредне инсШру.wенШе у дубину uросШора, осШаШиуйрмо 
очаран, јер је Плиниус Г ајус Мајор, још upe скоро два .wиленију.IШ рекао о acШpoiiOAШjU: 

"Ut palam sit ипо in loco gaudentis opus esse naturae·•. . -
,.Очевидно је да се у овој јединсШве110ј сШвари uрирода сво.А/4 делу наЈвише oбpaдOfQII4". 

* У овом броју објављујемо, поред овог, још 2 прилога прочитава ва све• 
чаном отвараљу Народне опсерваторије. 

ВАСИОНАХШ.1965. 1.---------------- s 

АСТРОНОМИ АМАТЕРИ У СВЕТУ И КОД НАС 

ПрилИЈ<ом отвараља прве аматерСI<е опсерваторије у Београду, добро је ос
врнути се уназад, јер и летимични поглед у даљу и ближу прошлост, на досадашље 
аматере и љихов рад, показаће од колиi<е користи ~юже бити ова нова установа. 
Ако се у љу уложе потребни труд и средства, они који буду писали повесницу 
науке спомињаће и љену улогу у развоју наше астрономије. А можда ће она послу
жити и као прве лествице уз које ће се неки - они који данас тек ступају у живот 
- попети до врхунСI<их оствареља у науци. 

Познато је доста аматера из старога века, па се може сматрати да их је 
одувек било, напоредо са стручљацима. А неки од аматера више су увапредили науку 
од многих професионалних астронома. 

Осветлимо за тренутак ликове ненолицине а~tатера из далеке прошлости. 
Средниом 111 века пре наше ере, на двору македонСЈ<ог краља Антигона Гонатаса 
живели су један астроном, Никандар, и један лекар, Аратос. Краљ, ваљда забаве 
ради, затражи једнога дана од астронома да напише нешто из области медицине, 
а од лекара нешто о астрономији . Тако постадоше "Појаве и знаци", дело које се 
захваљујући својој популарности очувало током толиi<их столећа . На латинСЈ<и га 
преводе Цезар, Цицерон, Германикус, Овидије, Авиенус. Коментаришу ra Ч}'Fени 
астрономи Хипарх, Ератостен, Теон из Александрије, Ахил Тације и други . Аратос, 
Ј<оји је био и пеСНИ!<, уствари је ставио у стихове два дела астронома Еудокса. Због 
овога спева Овидије је рекао: "Аратос ће живети са Сувцем и Месецом". Овај аматер 
- можда на силу - познат је и по глобусима . "Аратосове сфере" беху глобуси на
мељени поморцима. На љима су била насликана сазвежђа. 

Цицерон и Цезар - враттю се на љих - имају и друге заслуге. Први, чу
веии правник и беседник, у делу "0 природи богова" говори опширно о свету, а 
у "Сципионовом сну", замишљајући да се уздиже у међупланетни nростор, описује 
како из даљине изгледа Земља, прича о Млечном Путу, планетсним сферама. Uезар 
је пак био познат као љубитељ астрономије, који чан и на војним походима не пре
стаје са проучаваљем неба и планета. Уз то, био је покретач геодетСЈ<ог премера 
римСЈ<ога царства и завео нови календар , који носи љегово име. 

Међу Римљанима је аматер и Плиније Старији, адвокат, писац обимне "При
родне историје", делом посвећене и астрономији . За љега је речено да је о науци 
писао као нљижевник, а не зналац, али му је дело драгоцено због савесно наведених 
извора. У време чувене ерупције Везува он је био заповедник флоте, па је с; бродо
вима допловио да помогне становништву, а и да посматра занимљиву ПОЈаву, те 

се угушио од вулканских гасова. 

Поменимо још два грчка аматера. Секстос Емпирикос, лекар и философ, 
један је од најстаријих писаца против астролога. Добро познаје љихов начин рада 
и описује га, али се потсмева љиховом незнаљу рефракције. Синезије из Кирене 
је философ и песник, али и вешт аматер. Имао је и описао астролаб, инструмент 
израђен од сребра, на коме су се налазили положаји хиљаде звезда. Хипарх је на 
своме астролабу имао само 16 звезда. 

АматерСI<и рад постојао је и у средљем веку. Михаило Пселос, из Париграда 
(XI век), пише из разних области науке, па и астрономије. Он је радио као адвокат, 
затим био у државној служби, постао царев сенретар и први министар. ВизантиСЈ<и 
аматер Ђорђе Хризококес (XIV век), лекар по занимаљу, оставио је дела значајна 
за историју астрономије. 
· Чувеп аматер био је Bernard-Walter (1430--1504). Ученин а потом сараднИЈ< 
Региомонтануса, овај богати грађанин пос~ећу~е цео живот астрономији. ~воме 
учитељу подиже опсерваторију и снабдева }е наЈбољим инструментима. Када ЈС Ре
гиомонтанус умро, Walther је те исте инструменте и кљиге морао откупљивати од 
наследнИЈ<а,незналица, да би их сачувао од пропасти. Он је, изгледа, nрви употребио 
при посматраљима часовнике са точковима. 

Споменимо само имена Симона Мариуса (1570--1624), Godefroi Wendelin-a 
(1580--1660), Christiaп-a Huygens-a (1629-1695), ТоЬiе Mayer-a (172_3--;-1762), а 
изоставимо толИЈ<е друге. Најславнијим аматером обично се сматра W1Љam Her
schel (1738-1822). По занимзљу је био музичар - свирао ie на обои и оргуљама, 
а тек у својој 28 години почиље се занимати астрономијом. Инструменте прави сам, 
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јер нема довољно средстава , а над се прославио откриЈ\ем У рана , од Ђорћа ЈП добија 
пензију и помо!; за израду инструмената . Имао ie телескоп од скоро метра и по у 
пречнину. Проучавао је маглине , јата , Млечни Пут, променљиве и двојне звезде, 
састављао наталоге и заслужио Араrоове речи: ,,)Кивот Хершелов претставља епоху 
у стеларној астрономији". 

Број аматера нарочито је порастао у XIX и ХХ веку, нада су инструменти 
постали приступачнији. Данас у целом свету многобројни аматери, одмарајуt;и се 
од редовног занимаља, усмеравају у небо своје погледе и инструменте и бележе 
своја посматраља. 

* 
А шта је са аматерима у нас Срба ' Има ли их уопште, но су и шта су урадили? 

Одмах се може pelнr да је љихов бро ј мали , ал и не толино мали r<ao што би се могло 
помислити, нао и да их је било ве\; у дал еЈ<ој прощлости . 

Да ли можемо сматрати аматером Теодора Граматина, из Хиландара, који 
1263 преводи "Шестоднев" Јована Егзарха? У овом делу доста страна посвеhено 
је Земљи, небу и небесним појавама, па се и преводилац морао с љима упознати, 
иано није био астроном. Да ли је аматер Нинон Јерусалимац, ноји у зборнину писаном 
1442 размишља о томе на чему стоји Земља , има ли антипода, наЈ<ав је облин неба? 
Нена врста аматера био би и непознати писац XV вена но ји из дела Пселоса, Василија 
Велиног и неких астролошrшх списа саставља на о нену малу носмографију. 

Доста аматера живело је у дvбровнину . Слинар Влахо Држић (1503-1567), 
брат Маринов, прави армиларнv cmepv нојо ј се многи диве. Нашом науном бави 
се песнин Мавро Ветранови\; (1482-1 576), затим дою·ор и магистар философије 
и теологије Нит<Ола ГvчетиЂ (1549-161 ()), позни номентатор Аристотелове "Метео
рологије" , па Ђvрађ Дубровчанин (1579-1622) , професор филосоФије . 

Мећу Дубровчанима најистаннутији је Нинола Наљешновић (1510?-1587), 
лош трговац- то му беrпе занимаље - а лобар песнин и астроном . Он је на итали
јанском објавио нљигу "Диалог о сфери света". У уводу помиље да је Стеван Немаља, 
"велини нраљ", даровао Дубровнит<у оf'ласт Стона, а даље је реч о сферама планета, 
обиму Земље, излазима и залазима небесних тела, Сунцу, Месецу и планетама, 
-све врло приступачно , нао да је писано за друге аматере, али са одличним позна
ваљем наvне онога доба. 

Доста ерпсних писаца , махом из моначних редова, било је принуђено да сас
тавља налендаре , пасхалне таблице, израчунава датуме Ускрса и других празНИЈ<а. 
Они су се тано vпознали бар са неним областима астрономије. Од познатијих, овим 
послом се баве Каприiан Рачаюrн (XVIII вен) и љегов ученин Гаrчщло С.тефановић 
Венцловиh (XVIII вен). Нешто доцније, Захарије Орфелин (1726-1785) штампа 
прве српске налендаре , па и "Вечни налендар" - прво издаље 1783. Поред поста 
налендарских поrrатана, у љему је читава мала носмогра<Ьиiа, преведена и прераћена 
по немачним изворима . Орфелин је читао многа астрономска дела, па се може 
сматрати не само обичним љубитељем, већ и озбиљно заинтересованим аматером 
астрономом . 

Орmелинов вршњан Јован Рајиh (1726-1801), отац новије српсне историје, 
таноће се бави астрономиiом v слобоrrним часовvма. Он пажљиво nосматра комету 
од 1769 , бележи љене положаiе , мери дужину репа и брзину нретања, одрећује места 
па Земљи ноiима ie номета у зениту. О своiим посматраљима оставио је спис "Астро
логичесноiе описаниiе о нометах и своiствах техже". 

Ленаоа астоnнnма nило је и мећу Србима. Први је у прошломе веку Василије 
Булиh (1785 или 1786-1 R26), проФесор математике и географије у Светом Андрији 
и Сомбору . Обiавио је "Земљеописаније матиматическо", у коме претпоставља да 
иза Урана постоiи ioпr пена планета. 

Ј<љижипv .. Астоонпмиiа или наvна о звездама", намељену nопуларизацији, 
пише Гаврило Поповић (1811-1871) . Био је правнин и богослов, професор, архи
мандрит и владина. Он допvuЈТа да мnже постојати живот Ј>а другџм световl'ма. 

Behv пажнv заслvжуiе Тулиiан Чонор(онn1811-1871). Студирао је фило
софију, ппаво и теологиiv. б но пpnmecop·, налуl'оер, управниЈ< прве српске штампа
париiе v Каоловuима. У Coмf'or>v, где ie пряо поедаваn , ,.стално је испитивао звезде 
по небу и дао начинити сате сvнuанине на св. ћурЈ;евском храму и рЈЈмсном парохисном 
дому". Као уnравнин штампарије издаје два налендара. Астрономсне појаве у љима 
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прерачунао је за нарловачки меридиан. Чонор је имао доста ветmи инструмент, 
јер је могао видети Касинијеву поделу на Сатурновом прстену и љегове сателнте. 
За љубнтеље неба организовао је посматрачне вечери, у својој приватној опсерва
торији, у згради штампарије . Када је 1860 било помрачеље Сунца, позвао је угледне 
људе да га посматрају и поназао им да је привидни додир Сунца и Месеца био тачно 
у време ноје је он израчунао за Карловце. 

У другој половини прошлога вена међу љубнтеље и аматере убрајају се Ђорђе 
МишновиЈ\ (1842-1866), официр, Ђорђе Мансимовић (1838-1881), ленар, Петар 
МанојловиЈ\ Селим, официр и чиновнин ноји голим оном по дану посматра Венеру, 
Лазар Комарчић (1839-1909), терзија, Ј<ЊижевНИЈ<, учитељ, механџија , норентор 
и уредник, писац романа "Једна угашена звезда", па Сретен Аџић (1856-1933), 
богослов и учитељ, професор и управНИЈ< учитељске ШЈ<оле. 

Наiистаннутнје место међу аматерима сванано заузима Спиридон Гопчевић 
(1855-1922?) . Бавио се новинарством и политином, а нарочито астрономијом. На 
немачком пише попvларне нљиге и члаине. Има важна посматраља, из Француске, 
Перуа и са Малог Лошиња, где је имао своју опсерваторију. 

• 
Досада nоменути астрономи аматери делали су појединачно, ослањајући се 

на сопствене силе . Зато љихов рад није имао општији значај и гасио се заједно са 
љима . До заједничног рада на популаризаuији астрономиiе дошло је нада је у Бео
граду почело радити Астрономско друшт!'о. Основано 1934 од стране десетак та
дашњих студената астрономије, оно је мећу љубитељима било срдачно примљено, 
али је одмах наишло на подозреЈf>е и сметље 011 стране малобројних "званичних" 
астронома . Један једини од љих, Сте!'ан БоUtновић, свесрдно га је прихватио и по
магао. Друштво је убрзо напустило Универзитет и развило своју делатност међу 
грађанством, iep ie тано било слободнџiе у раду. 

Већ . 1935 Друштво понреhе "Сатурн", први астрономсни часопис Ј<од нас, 
намељен популаризаuиiи. Нешто доmшје принупљају се средства за инструмент, 
()Д општине добија земљиште за опсеоваторију, на Калемегдану, и израћује љен 
план, али рат пренида ова настоiаља. Н:егови uланови rmury по листовРма и часо
писима популарне члаине, а приреl'оене су и неЈ<е демонстрације Pt>~a. Tai<o је са 
терасе садашљег биоскопа "20 октобар" приi<азивана Ј<омета 011 1936, помоћ:v ин
струмента који је напра!'ио један од чланова. За посматраЈf>е и снимаље помf\аuеља 
Сунца исте године прирећена ie мала енспеrrиuија до врха Авvе, те су добијени 
врло успели снимци појаве. Снџмано је и помрачеље Месеца од 1938. 

После рата, у Друштву обновљеном под садапnьим именом, рад је настављен. 
Почело се са часописом "Васиона" и популарним предаваљима, али су сви чланови 
били обузети мишљу о набавuи инструмената и поризаљv макар Ј<ано мале опсер
ваторије. Опсерваториiа би љиховом ралу дала чвршћу подлогу, онупљала би чла
пове, ШЈ<олској омладини пружала очигле.т.rну наставу. Колино и најwромнији ин
стумеит значи за популаризаутџју и олакшаље наставе, поназало је иснуство неких 
подружниuа: у Новом Саду, Белоi llpi<ви, нарочито Сремској МитроРРUИ. .. 

Наiзад, после доста понуiпаiа, а три,ЈЈесет гomma од ОС'Ю'Рања ,Пруu1ТРа, ље
гови чланови стенли су свој дом , Hapo.r.rнy опсерваторију, ноја треба )Ја буЈЈе и матиuпа 
опсерваторија за ПО1ЈРУ>Ј<НИ1Те. Она је смеurтена онде гре је, пре пет и по столећа, 
деспот Стеван, пошто се ослободио исмаиљћансног порабоћеља, нашао "наiЈ<расниiе 
место од давнина, превелини град Београд, Ј<оiи је по случаiу разрvшен и запустео". 
Овај град деспот поново сазида, а становницима даде слободе. Тано је написао у 
том прилином издатој повељи. Мећу многим кулама, тада саграђеним, ваљда је и 
ова, ва једном од седам градсних врхова. 

• 
Будући астрономи аматери, они који ће радити на овој опсерваторији, ЈЈобијају 

у наслеђе обиље података, искустава и знаља, ноје им оставише хиља,rrе астронома 
ноiи су пре љих живели и радили, од почетка цивилизације до .uанас. Ово богатство 
треба само прихватити и правилно га користити, па ће се и даље увећавати, а томе 
доприноси и наiмаљи удео. 

А да би се додао iom ноји камен на већ високу пирамиду астрономсних те
Ј<овипа, од будућих сараДНИЈ<а очекује се да буду: 
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- тачни, као Кидину, који примитивним инструментима понекад не прави 
rpeiiiJ<y већу од 0.2 секунде; 

- стрпљиви, као Le Gentil, ноји ради посматраља пролаза Вснере одлази 
у Индију, 1761, па после неусnелог nосматраља чен а само осам година на следећи 
пролаз; 

- смели, као Аристарх, чија је залшсао о хелиоцемнтричном систему забли
стала пре 23 столеhа; 

- савесин, нао I<enлep, ноји no сваку цену хоће да објасни nривидну гре!IП<у 
у посматраљима, што га наводи на оn<риће чувеног занона; 

- вредни, као Bradly, који за десетак година обавља 60.000 меридијанских 
посматраља звезда. 

Буду ли се наши млади угледали на ове велине претходнине, а старији им 
свесрдно nомогну у овладаваљу искуством и знаљем - у што не треба сумљати -
можемо бити сигурни да ће из оnсерваторије која данас отпочиље са радом изићи 
нови НаљеШЈ<овићи, РајиЪи и Гопчевићи, а можда - надајмо се - и нени нови 
Геталдић или Бошновић. У тим будуhим усnесима и у општем развоју астрономије 
у нашој земљи, у оnлемењивању човена nутем леnоте и знања, наћи ће свој смисао 
тридесетогодишњи несебични рад некадашњих и садашњих чланова Друштва и 
оних који су их разумели и nомагали им. 

Неиад Јанковић 

НАРОДНА ОПСЕРВАТОРИЈА АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 
"РУЋЕР БОШКОВИЋ" - ЊЕНИ ЗАДАЦИ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА 

Од свог осинваља, 1952. године, Астрономсно друштво "Руђер Бо!IП<овић" 
поставило је себи следеће основне задаn<е и то: 

. Први задатан : покренути популарно стручни часопис и водити сталну борбу 
за увођеље наставе астрономије у средњим школама. Први део задаn<а остварен је 
од 1953. године. "Васиона", часоnис за астрономију и астронаутину, има за собом 
већ 12 година успепnюг рада. Што се тиче наставе астрономије, nредузимане су 
одговарајуће мере у сарадњи са Астрономском опсерваторијом у Београду и I<атедром 
за астрономију Природноматематичког фанултета. Надамо се да ће и то ускоро бити 
решено. 

Други наш основни задатак био је оснивање ованве оnсерваторије и великог 
планетаријума у Београду. Притом је планирано да Народна опсерваторија буде 
ПП<ола за аматерски рад на астрономији међу омладином и грађанством, а да плане
таријум постане материјална база за целокупну делатност Друштва. 

Са данашњим даном испуљен је први део и овог задаn<а. Београд је добио 
своју Народну опсерваторију која he попунити велику празнину у животу овог 
rрада, а надамо се и целе републике. Отварање Народне оnсерваторије обављамо 
у част двадесето-годишњице ослобођеља Београда. 

Што је у Београду дошло, релативно насно, до оснивања Народне опсерва
торије, постоје одређени историски разлози. У Београду од 1887. године постоји 
Астрономска опсерваторија као научна установа, nрво Велm<е шноле, затим Уни
верзитета, Српске академије наука, а данас као самостална научна установа. У nрвим 
годинама постојана Астрономска опсерваторија у Београду била је ШЈ<олска установа, 
првенствено намељена настави, а затим и грађанству. На тај начин она је обављала 
низ задатака из будуhег програма рада Народне опсерваторије. Међутим, од 1932. 
године астрономска опсерваторија nочиње постеnено да израста у опсерваторију 
међународног значаја. Од ослобоћења Београда, пре 20 година, па до данас стално 
се повећава значај Астрономске опсерваторије у међународним астрономским ра
довима. Она све маље има времена за наставу, а за грађанство је данас скоро потnуно 
и затворена. Школска омладина има приtтуnа у ову установу само у току НСЈ<ОЛИЈ<О 
дневних ч асова одређених дава у години. 

При оваквим условима нормално је што је колектив Астрономске опсерва
торије покренуо аЈ<ЦИју кроз Астрономско друштво "Руђер Бошновић" да се у Бе-

BACИOНAXlll. 1965.1. ---------------- 9 

t Лyкottu зграде оШкригене исйред Десйо
Шове куле, конзервирани у учионици На
родие ойсерваШорще - снимљени йосле 
искойавања. 

+- Перо Ћуркогић йред улазо.м у йодру.м 
ДесйоШове куле, сада фоШолабораШори
јо.м Народне ойсерваШорије, йре йокри
вања у•1ионице. 

ограду оснује Народна-опсерваторија. У том погледу ми смо изишли на изванредно 
разумеваље и помоћ Снупштине града Београда, у првом реду њеног данашљег 
поmредсединна друга Мила Жегарца. 

1<ад се говори о потреби да се омладини пружи установа у нојој би она нашла 
могућност за стваралачки рад. сви смо спремни да признамо nотребу подизаља овакве 
или њој сличне установе. Али над дође до издвајања средстава, онда често налазимо 
безборој разлога због но ј их "у овом тренуn<у" имамо пречих потреба. Зато смо за
хвални Скупштини Београда,а nосебно друговима но ји руновод екултурно просвет
ном политином нашег града, што су имали довољно разумеваља да, и поред великих 

потреба за проширељем ШЈ<олског nростора и културних установа Београда, издвоје 
у 1963. и 1964. години тридесет милиона динара за адаптацију Диздареве куле за 
Народну опсерваторију. Захваљујући nравилној и савременој концепцији чуваља 
спомеНИI<а у Заводу за заштиту спомеНИЈ<а културе Београда омогућено је да се са 
једним новчаним издаn<ом реше два проблема: чуваље спомеНИЈ<а културе и осни
ваље установе која је у овом тренуn<у занета неопходна нашој омладини. 

Данас, неnосредно nосле Осмог конгреса Савеза комуниста Југославије, на 
коме је друг Тито тако одлучно подвукао потребу што уже сарадље између радничке 
и универзитетске омладине, ми nридајемо особити значај раду Народне опсерва
торије. У љој ће се и универзитетска и радничка и ШЈ<олска омладина уопште наћи 
на заједничком раду који повезује људе, остварује узајамно поштоваље и друrарство. 
Ово је једна од оних установа кроз коју hемо врло успешио реализовати потребу 
данашњице на коју нам је указао друг Тито. Зато се ми надамо да ће Астрономске 
друштво "Руђер БоШI<овић" и у будуће наћи пуну материјалну подршку и у Скуn
штини Београда и у Скупштини СР Србије. 

Народна опсерваторија смештена је у Диздаревој кули на највишем платоу 
Калемегданске тврђаве. Сматра се да кула потиче из времена Деспота Стевана. Поред 
ље била је још једна зграда од које су остали лукови, сада конзервирани у унутра
шљости учионице, и зид који је конзервиран испред учионице. Зид је одкривен 
ове године при радовима на изrрадњи учионице. Кула има nодрум са фотоrрафском 
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лабораторијом, непосредно поред учиоиице, приземље, два спрата са Ј<аицеларијом 
предсеДНИЈ<а друштва, управЮtЈ<а и tшолиотеком. Равна тераса на врху I<уле има 
облИЈ< потковице величине седам са шест метара. СЈrрада на тераси Је релативно 
аисЈ<а. Завод за чуваље спомеЮtЈ<а Ј<ултуре Ьеограда захтевао је да Ј<ула остане истог 
облНЈ<а Ј<аЈ<о је рестаурирана после прьог светсЈ<ог рата. ~оог тога на тераси инје 
могло доћи ни до Ј<аЈ<Ве изградље Ј<Ј1асичю1х Ј<уnола за астрономсЈ<е инструменте. 

На тераси постављена су два еЈ<ваторијала од Ј<ојих један има оојектив ЈЈ.аЈсова 
азимуталвог дурбина 11/176 cm, устуnљен од АстрономсЈ<е опсерваториЈе у Београду, 
а други има об)еЈ<ТИВ 10/160 cm, поЈ<Лон нашег уваженог доживоrnог предсеДЮtЈ<а 
АстрономСЈ<ог друштва Др. Радована Данића. Оба еЈ<Ваторијална стуба, са уређајима 
за аутоматсЈ<о праћеље посматраног неоесЈ<ог тела и свима детаљима једног еЈ<Ва
ториЈалног инструмента, израдили су другови Љубомир Пауновић и NlИЛан Краљ 
у механиЧЈ<ој радионици АстрономсЈ<е опсерваторије у Ьеограду. Овом прИЛИЈ<ом 
желимо да захвалимо диреЈ<тору АстрономсЈ<е опсерваторије, )Ј.р . Ьасилију ОСЈ<ањану, 
Ј<ао и Савету Опсерваторије, што су дозволили да се радионица АстрономСЈ<е оп
серваторије, ван радног времена, употреби за овај изьанредно специфичан посао. 

Притом треба истаћи две чиљенице: Прво, морала се извести мон"Iажа ин
струмената без купола, а да у току дана, инструмент под поЈ<Лопцима не буду видљиви 
са Ј<алемегданСЈ<их тераса и стаза. )Ј.руго, треоало је овај посао извршити у р.адиоиици 
Ј<оја располаже врло сЈ<ромиим алатом. Израда еЈ<ваторијалних стубова са промен
љивом висином пресеЈ<а деЈ<линацисЈ<е и часовне осовине инструмената путем дизаља 

и спуштања "главе" еЈ<ваторијала инје могла доћи у обзир и због тога што бисмо 
морали бушити терасу, а то би сваЈ<аЈ<О доводило до слабљена чврстине куле. Због 
свега тога шеф ТехаиЧЈ<е групе АстрономСЈ<е опсерваторије, друг Љубомир Пауновић, 

· предложио је и добио нашу сагласност, да се у овом случају израде посебни стубови, 
Ј<оји се по завршеном посматраљу преламају и у преломљеном положају стављају 
под поЈ<Лопце нарочите израде, Ј<Оји их штите од свих падавина без обзира на ветар. 
Захваљујући духовитом решељу друг Пауновић је могао остварити и израду уређаја 
регулатора за аутоматсЈ<о праћ.ење објеЈ<ата . ТаЈ<о су инстументи Ј<Оје имамо на нашој 
Народној опсерваторији јединствени у свету. РуЈ<оваље љима је лаЈ<о, а израђени 
су таЈ<о да се могу поЈ<варити само уз очевидно грубе греШЈ<е при упо"Iреби. 

Поред ова два рефраЈ<тора, еЈ<ваторијалне монтаже, могу се на уграђеним 
плочама у огради терасе поставити два Касегренова телеСЈ<опа 10/200 cm, исто еЈ<ва
торијалне монтаже, Ј<оји су израђени у Институту за примељену механИЈ<у У .Бео
граду. ИаЈ<о слични телеСЈ<опи постоје у трговини страних земаља, нама је задовољство 
да иСТаЈ<Немо да су ова два инструмента потпуно израђена Ј<Од нас. 

Према томе наша Народна опсерваторија пружа прИЈ<аз наших могућности 
у изради опреме за овај тип опсерваторија. Посебно подвлачимо да се ту ради вшпе 
о способности наших Ј<адрова, него о савременој опреми радионица у Ј<ојима су ин
инструменти израђени. Пример другова који су радили на изради опреме ове установе 

биће сваЈ<аЈ<о подстреЈ< нашој омладини за још плодиију иницијативу у том правцу. 
Поред ових инструмената Народна опсерваторија има велИЈ<и број другог 

прибора и инструмената набављених на нашем тржшпту. Споменимо само два теле
објектива Максутове Ј<онструиције, 10/100 cm, Ј<оји се могу изванредно Ј<ористити 
за фотографисање небеСЈ<их тела. ВелиЈ<И део прибора добили смо под повољним 
условима од АстрономСЈ<е опсерваторије у Ј<ојој је он избачен из употребе ради за
старелости. Овај прибор послужић.е Народној опсерваторији за извођеље наставе 
и предаваља на 'најсавременији начин. У оквиру овог реферата немогућ.е је дати 
ии приближан преглед целоЈ<уnног прибора. Посетиоци и сарадници ове установе 
имаће прилИЈ<у да виде и да се користе овим прибором у тоЈ<у рада Опсерваторије. 

Задаци и организација рада у Народног ойсерваШорији. - ПриЛИЈ<ом осиивања 
ове Опсерваторије АстрономСЈ<о друштво "Руђер БоШЈ<овић" имало је у виду испу
љаваље следећ.их задаТаЈ<а : 

....:.... да ученици основних и средљих ШЈ<ола, путем допунСЈ<е и очиrледие ва
ставе, употпуне своја знаља из астрономије и љој сродних науиа; 

- да се студентима астрономије и сродних вауиа омогући извођеље праЈ<
тичних радова предвиђених наставним програмом; 

- · да се грађани на погодан начин· упознају са основним знаљима о· ЗеМљи 
и васиони, о средствима Ј<оја омогућују савремени развој астрономије и о љеиој 
праЈ<тичној примени; 

( 
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- да се члановима Друштва и љегових подружница, а нарочито о~шадини, 
омогући саhtосталан аматерски рад на ин\.'Труменпша; 

- да се подстаЈ<не и усклади раА IЮСдштрачких станица Друштва и подру
жница, и да се одржава веза и сарадња са сличtшм установама у земљи и иностранству . 

На остварељу ових задата.-а ради мали брО Ј С.'Та нuг осооља са хонорарюtА! 
управнИЈ<ом на челу и велики брОЈ предавача, ангањоr<аних међу стручњацИА\а, 

самоСТ'алних сарадниl{а, ан t·ажованих меl)у чтљовима Друштва и нарочито омладином 
и помоhних сарадкина, анr<~жоьаних ме!)у најм шђим љуuит љима астрономиј е . 
Задаци Опсерваторије ост.ы01р ују се путем rюnуларних и стручю1х предаваља, теча
јева, семинара, дисЈ<усија, nосматрања неьа и небесних тела , кор11стећи nри томе 
инструменте, изложбе, филмове , пројеl{ци ј е, карте, мо.целе, глоЬусе и .цру1·а по,"оћна 
средства за очигледну наставу . 

Самосталю!М сарадником може nостати сваки члан Друштва или љегових 
подружница Ј<оји испуљава услове проnисане од стране Савета Народне опсерва
торије, а Ј<оји жели да ради на Оnсерьат рнји . 

Са уnравнИЈ<ом оnсерватор ије љен Савет ј е неnосредни орган управљаља. 
Он доноси прописе о унутрашњем животу и раду ОnсерЈ:Јаторије, осliИва секције 
и усваја програм љиховог рада, брине се о стручном уздизаљу самосталних и по
помоћних сарадЮtЈ<а и уопште о извршељу задатю<а опсерваториј е. 

Савет се састоји од девет чланова, од ној их два именује Уnравни одбор дру
штва, а по једног члана именују : СЈ<упштина града Београда, Републични сенретаријат 
за просвету, АстрономсЈ<а опсерваторија у Београду, Катедра за астрономију При
родно-математиЧЈ<ог фаЈ<ултета у Београду, Савез народне омладине Југославије 
и радни Ј<ОЛеЈ<тив Оnсернаторије (љени службеници и саыостални и помоћии са
радници). Девети члан је управниЈ< no своме положају . "Чланови савета именују 
се на две, а управнИЈ< на три године дана. 

Самостални и помоћни сарадници Опсерватори ј е раде у једној , или највише 
две, сеЈ<ције. СеЈ<ције могу бити посматра чне: за Сунце, вештачне сателите, про
менљиве звезде итд., и техничко-лабораторисне сенци ј е, ној е обухватај у руЈ<оваље 
опсерваториСЈ<им прибором и фото-уређајима, мање оправне на прибору или израду 
новог прибора, сунчаних часовниЈ<а и слично . 

СеЈ<ције нису непроменљиве . Оне се могу стварати, nроширивати; делити 
и уиидати, све у зависности од броја заинтересованих сараднина . Наше је мишљење 
да са формираљем секција не треба журити . 

СеЈ<ције ћ.емо оснивати у тренутну Ј<ад nојединци или групе nо ј единаца докажу 
да су у стаљу обављати радове дате сеЈ<ције на нивоу озбиљних аматера . За руио
водиоце секција предлаrаће се сарадници Ј<оји су nрема теорисној спреми, односно 
практичним резултатима, доЈ<азали да су способни да организују сеЈ<цију. Јасно, 
да ћемо сам избор остављати Ј<олеЈ<тиву сарадниЈ<а. 

Др Кулин дирекШор Ойсер
ваШорије "Ураниа" у Бу
ди.мйешШи (десно), у раз
zовору са А. БерШоШо.м, 
ЧЈ~аRо.м АсШроно.мског дру
шШеа "Руђер Бошкови!i", 
йриАико.м свечаног оШвара-

160 Народне ойсерllаШорије. 
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Нормално је претпоставити да ће у посматрач:ним сеЈЩИјама водећу улогу 
имати студенти астрономије, а у технич:ним сеЈЩИјама ђаци из индустрис:них средљих 
школа, или омладина из производље. Но исто та:но вероватно је да ће битн и изу
эета:на. Идеално би било, а:но би се кроз заједнички рад и сарадљу изгубила уоnште 
разли:на у могућвостима успеха у било којој секцији, без обзира на школс:не припреме 
сарадни:на Опсерваторије. 

Делатност секција представљаће највиши степен рада Опсерваторије. На 
својим састанцима, уз присуство и помоћ одговарајућих стучљака са Астрономс:не 
опсерваторије или Катедре, чланови секције реферишу о резултатима свога рада. 
Поједини реферати могу бити штампани у "Васиони". Та:но ће кроз секције израстати 
:надрови аматера, а вероватно и будућнх стручља:на астрономских установа и орrа
низација код нас. 

Али тиме није исцрпљена делатност Опсерваторије као просветне установе. 
Њени предавачи и демонстратори небеских тела, анrажовани међу сарадницима, 
биће сва:нодневно у конта:нту са осталом школс:ном омладином и грађанством. Број 
предаваља и при:наза небес:них тела планираће~ю на основу сарадље са ш:нолс:ним 
установама и на основу првих иснустава . Јасно је да ће се за оваква предаваља 
и демонстрације плаћати улазница за делимично понриће режиских трошкова Оп
серваторије. О висини улазница одлучиваће Управни одбор Астрономског- друштва 
"Руђер Бошковић" на предлог Савета и колектива сарадника Оnсерваторије. 

С обзиром на број стручљана који се прено Астрономског друштва окуnља 
око ове установе, јасно је да ће она моћи прихватити организацију семинара за уна
пређеље наставе астрономије у нашим шнолама. Али поред ове проширене делатности 
у оквиру републине, Опсерваторија има набављене инструменте за осниваље пос
матрач:них станица при а:нтивним подружиицама школа у унутрашљости. Опсер
ваторија ће на тај начин бити у тесној сарадљи са широ:ним слојевима омладине у 
СР Србији. 

Најпосле Народна опсерваторија је културни објекат Београда, који уз одrо
варајућу накнаду сва:н има право да посети, разгледа и да са терасе Опсерваторије 
помоћу панорамског дурбина ужива у прекрасном погледу на Београд и околину. 

Ето то је приближна слика будућег рада ове установе. Астрономс:но друштво 
"Руђер Бошковић", Савет опсеравторије и еминентне установе које поједини чланови 
Савета заступају, сматраће да су постигли успех са осниваљем ове Опсерваторије, 
ако она буде стално пуна омладине, ако и на делу постане установа омладине и гра
ђана Београда. 

Перо M.13ypкotшli 

AМATERSКI REFLEКТOR М 65 

- Ekvatorijalna mont&Za, objektiv Cassegrain -

1.- Oplte 

Najv&Zniji opti&i elemeпat kod svakog astronomskog teleskopa jeste objektiv 
jer on prjma svetlosne zrake i koncentri!ie ih u ta&astu sliku. Ova slika nije ustvari nikad 
ta&a, vec svetlosпa mrlja, utoliko finija ukoliko је objektjv bolje korjgovan i sjajnija ukoliko 
је objektiv veceg precnika. Sjajna mrlja koju formira objektiv moze se jspjtivati pomofu 
okulara, fotografske ploce ili spektrografa. Istovremeno, lokalizovanjem sjajne mrlje u 
odnosu па nekj reper moze se vr!iitj jzueavanje kretanja nebeskih tela ili odredivati vreme. 
Dakle, astronomi zele dobru sliku, ра prema tome i dobre objektive. 

Zbog gore navedenog, za amaterski teleskop М65*) usvojen је reflektorskj ob
jektiv, tipa Cassegrain, jer on omoguroje dobru korekcjju sferne aЬeracije i sinusnog 
uslova, а superiorniji је u pogledu jasnoee i ahromatizrna u odnosu na refraktivne objektive~ 

* Ovaj telcakop namenjen је astronomima - amaterima i mada је vrlo jednostavne kon
atrukcile jpak omogu~je osmatranje detalja na Mesecu, faza Venere, Jupjterove pruge ј aatelite.
Saturnove pntenove, zvezdane skupine ј oЬlake, dvojne zvezde i dr. U Juaoslavjjj је do· nda iedino 
preduzete "Vep" - LjuЬljana proizvelo mali aatronomsld telcakop n refraktivnim objcktivUaa-, 
pre~ika 46 mm ј li!nog raatojanja 700 mm. 

\ r 
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Pomoro ovoga tipa objektiva mogu~e је reaJjzovatj veliku fjznu daJjjnu, а da prj tome 
dШina refrektorske cevj bude prihvatljjva. Dufjna cevj teleskopa sa refraktjvnim sjatemom 
је oko tri puta veea od cevj teleskopa sa reflektrorskjm sjstemcm. Osjm toga, mnogo је 
lak!ia ј manje skuplja jzrada dva ogledala od refraktivnog objektjva kojj poseduje tetiri 
povr§jne. Refraktjvni objektivj zahtevaju kvalitetno optjcko stakJo koje se ne proizvodj 
u Jugoslavijj, а sto nije slueaj sa usvojenim opti&im sistemom. Svaki amater- astronom, 
sa vj§e volje i upornosti, moze jzracunati ј izraditi objektiv - tipa Cassegrain pod uslovom 
da poseduje neophodno znanje jz tehnologije obrade stakJa ј raspolaZe nu!nim alatom. 

Medutim, reflektorskj objektiv poseduje ј jzvesne nedostatke koji se ogledaju u 
nestaЬilnosti slike usled uticaja temperaturskih promena, zahtevaju precjzno konstruk
tivno re!ienje mehanike, а koma ј astigmatizam se pojavljuju kada se udaljimo ј nekoliko 
minuta od centra vjdnog polja. 

Prvo konkavno ogledalo (precnjk 50 тт) upotreЬijavano za astronomske telesltope 
jzradio је 1671 g. Newton od bele bronze (legura kalaja ј bakra). William Herscel (1738 
-1822) takode је posle dugog i napornog rada jzradjo od bronze vj§e konkavnih o.gledala <;Jd 
kojih је jedno jmalo preёnik 1,22 т ј koje mu је omoguCilo da ucini velika otkrн:a. Daпas 
је potpuno napu!itena bronza za izradu ogledala i preslo se па staklo tija povdina se polira 
ј prekriva tankim slojem srebra ili aJimjnijuma kojj se nanosj na polirnu povr§jnu pos
tupkom vakuum tehnike. Bronza је napu!itena ј zato !ito se teze brusj ј polira od stakla 
i !ito tokom vremena polirna povr~ina potamni, odnosno !ito prj пaknadnom poliranju 
dolazj do skjdanja sloja bronze, а to је ustvari jzrada novog ogledala. Nasuprot, kod ogle
dala uradenog od stakla dovoljno је skinutj tankj sloj aluminijuma ј bez ve~ih te!ikoea ponovo 
ga naneti. Takode, staklo је lak!ie od bronze !ito omoguruje njegovu lak!iu montazu kod 
teleskopa sa ve~im otvorom. 
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Slika 1 

Objektiv - tipa Cassagrain, sastoji se od konkavnog i konvek~no~ o~edala (sL 1). 
Svetlosni zraci reflektovani od velikog sfemog ogledala (fv zaustavlJeШ su 1 ponovo re
flektovani od manjeg sfemog ogledala (fs). Slika se fo~ po~di v~likog o~le~ koje 
u svome temenu irna otvor precnika 20 mm. Za osmatranJe slike koJu formtra obJekttv 
щogu se upotreЬiti dva okulara koje serjski proizvodi preduzece "ZRAк:· - Saraje~o 

Glavni parametri usvojenog objektiva izraeunati su па osnovu ni!e ~ved~ 
prostih formula, s tim §to је usvojeno: D1=100 mm; f1':"'800 mm; .fJJ?1=8 1 da .ШШ1-
malno uvclieavanjc iznosi 70 х sa okularom od 29,4 mm z1znog rastoJ&nJL Ovo dalJC vc
li~inu ziZпog rastojanja objektiva f=2000 mm, i f/D1=_20 i g=f/f~=2,5. lstovremeno 
usvojeno је da rastojanje od temeпa velikog ogledala do ziZne ravm s1stema budc 40 mm. 

fl + ~ p----g+1 
2p·g -

R,---1-g-

800+40 
2,5+1 - ~ mm 

2. 240· 2,5 
2JS - 1 -800 mm 
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Radi lak§e montaze, manjeg djafragmiranja ulazne pupile ј Ьoljeg dihtovanja in
strumenata, malo ogledalo је zalepljeno za plan-paralelno staklo preko koga је nane§en 
antirefleksnj sloj (Mg F2). Planitet plan-paralelne ploce realizovan је sa tacno§eu od dva 
_interferenciona kruga, а klinovitost sa precjznoseu od 20 sekundj. Poluprecnik krjvine 
оЬа ogledala izraden је sa tacno§cu od ± 2 mm, а obrada povrsina u odnosu na idealnu 
sferu realizovana је sa tacnoscu od 5.10-S тт. Kontrola obrade povr§ine veceg ogledala 
izvrsena је pomocu Foucault-ove metode, а manjeg pomoeu jnterferencjonih pruga. Re
fleksnj ogledalskj sloj realizovan је pomocu hroma, aluminijuma i magnezjjum-fluorjda. 
Stepen refleskije 90%. 

Amaterski reflektor М65 poseduje dva okulara, simetricnog tipa sa ziinim rasto
janjima od 29,4 mm ј 17,6 mm kojj su lako zamenljjvi. Prema tome, instrument ima dva 
uvelieanja ј to 70 х ј 110 х а u funkcjjj upotreЬljenog okulara. Teoretska moc razlaganja 
instrumenata jznosj 1,2 sek. 

Durbin - traiilac poseduje jedan objektjv, kojj se sastojj od dva zalepljena sociva 
Kellner-ov okular. Njegove opticke karakterjstike su: 

D=30 тт G=бх 
f0ь=123 nun D'=5 mm 
f0~t=20,6 mm Vp=8° 

То је ustvari dvogled 6 х 30 bez obrtnog sistema koji se proizvodj serijski u Jugosaviji. 

2.- Mehanii!ka konstrukcija 

Amaterski reflektor М65 poseduje 4 obrtne ose (Sl. 2). Jedna osa је upravljena 
prema nebeskom polu, tj. paralelna је sa polarnom osom oko koje se vdi dnevno obrtanje 
nebeske sfere. Ova osa zove se easovna osa (8) i sa njom је vezan easovni krug (9) koji је 
paralelan nebeskom ekvatoru. Casovni krug је ustvari dobo§ podeljen na 24 dela i naj
manja podela na skali iznosj 12 mjnuta, а moze se ocjtatj 6 mjnuta. Okreeuci cev te1eskopa 
(1) oko easovne ose, svaka njena taCka opisuje jedan krug koji је paralelan ekvatoru i zЬog 
toga se ovakav tip instrumenata naziva teleskop ekvatorijalne montaze. 

Druga osa se zove deklinaciska osa (2) i ona је upravna na easovnu osu (8). De
klinaciska osa је spojena sa deklinacijskirn krugom (4) сјја se ravan poklapa sa ravni onog 
nebeskog deklinaciskog kruga do kojeg smo teleskopsku cev okrenuli obrtanjem oko wovne 
ose. Deklinaciskom krugu (3) odgovara skala podeljena na 4 х od 0-90• i najmanja podela 
na skali iznosi 2,5•. Da Ьismo prona§li jednu zvezdu cijj ugao deklanacije poznajemo, 
dovoljno је unapred fiksirati instrument..sa poznatirn uglom na deklinaciskom krugu, 
naci zvezdu i zatirn је pratjti obrtanjem teleskopske cevi oko easovne ose (8). Ako se ne 
poznaje ugao deklinaicije, tada је potrebno pomoeu durbina - izvidaa pronaci zvezdu, 
ataviti је u centar vidnog polja teleskopa i fiksirati ugao deklinacije pomoeu toCka (5). 

Treea obrtna osa naziva se polarna osa (11) а sluii za usmeravanje wovne ose 
na visinu neЬeskog pola i ima skalu od о•-9о• sa najmanjom podelom od 45•. Fiksi
ranje instrumenata za odredeni polarni ugao vdi se pomoeu vijka (12). 

Cetvrta obrtna osa naziva se azjmutska osa (13) i reflektor se fiksira pomoro vijka 
(14), nakon poklapanja skazaljke (16) sa crtom obele!enom na ploci- nosaa (17). Ploa 
(17) sa osovinom (15) је evrsto vezana za stub u osmatraCnici. Moguenost obrtanja ama
terskog reflektora oko azimцtske ose daje mu izvesnu univerzalnost, а istovrerneno i mo
guenost njegovog brzog i lakog namestanja i skidanja sa osmatraCkog poloiaja. 

Ekvatorijalna montaia reflektora moze Ьiti konstuktivno izvedena na vi§e nacina: 
'engleska montaia u obliku kolevke (Mont Wilson), oblcna engleska montaia '(Victoria), 
ameriCka montaia u oЬliku valju§ke (Mont Palomar), i nemaCka montaia (Beograd, Stras· 
burg), а u funkciji njegove tezine, duzine i predvidenih mehaniCkih tolerancija. Od svih 
nabrojanih tipova ekvatorijalne montaie najcesce se upotreЬljava nemaCki tip, praktiO!n 
za vizuelna osmatranja, te је zbog toga i izveden na amaterskom reflektoru М65. (v. sl. 
na prvoj strani korica). · 

Na 30 ст od okulara а upravno na osu cevi reflektora (1) uevrscena је deklinaciska 
osovina (2) pomoeu obujmice (3). Dakle, na jednom kraju deklinaciske osnovine nalazi 
se reflektorska cev, а na drugom protiv-teg' (6) koji se fiksira pomoro vijka (7). Casovna 
osovina (8) vezana је za deklanacjsku osovinu pomoro obujrnice, а preko sektora za po
Jarnu osovinu (11). 
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Najbolji materjjal za jzradu reflektroskih ~evj је specjjalno p_repa~jrano drvo - ~li 
izvesni jzolacjonj materjjal. Posto se nj jedan od ov1h materl}ala ne pro1zvcd1 u_ J~_goslav1~1, 
to је reflektorska cev jzradena od standardne duralske cev1. 1 ~4/ 132,5 mm. V_eCI_ prelnik 
cevi za 25 % od precnika ulazne pupjle jnstrurnenta om gucщe znatn? smanJ_eщe tur~u
lentnog strujanja vazduha u cevj, а samjm tirn poveeava se optlcka stab1lnost slike. Duzшa 
reflektorske cevj jznosj 700 mm. 

Slika 2 

Durbln- izvidjac је preko prstena vezan za reflektorsku cev (Sl. 3).~ Moze se 
lako skidati, namestati i fiksirati pomoro vijka. . . . . 

Svi mehanicki delovi amaterskog reflektora М65 lZradeш su od mesшga 1 durala. 
Njegova ukupna tezina iznosi 9 kg. 

3.- Montala, rektifikacija, rukovanje 

Montaia opriCkog sistema u reflekto~koj cevi је vrl? jednostavna. Plan-paralelno 
ataklo (Sl. 4) sa konveksnim ogledalom monura se sa prednJe stra_ne, dok konkavno ogle
dalo i okular (Sl. 5) sa zadnje strane cevi. Brojevi od 1 do 12 (Sl. 4) 1 od 1 do 8 (Sl. 5) pred· 
stavljaju redolsed montaie konveksnog i konkavnog og!e~ala. . . . 

Nakon montaze velikog i malog ogledala u cev1, 1zvr~itl pome_raD)~ ~osaa (2) du! 
njegove ose (poklopac za okular-8 i prsten za fiksiranje -7 шsu monuran1) .~ to tako da se 
alika formira na 40 mm od temena velikog ogledala. Za vreme ove operacl)e refl~ktorska 
cev mora Ьiti dobro centrirana u odnosu na kolimator i vizer pomoro koga se vri1 oamat-
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ranje slike. Kada је slika objektiva dovedena u odredeni poloiaj i fiksiran nosac konkavnog 
ogledala pomoeu prstena (7) pristupa se centriranju optickog sistema. Centriranje se vr§i 
pomoeu dinamometra koji se stavlja iza okuJara. Sve kru.Zne slike moraju Ьiti strogo cen
trirane. Prj centrjranju treba upotreЬ!javatj samo cetirj vijka (12) kojj sluze za pomeranje 
konveksnog ogledala u njegovoj ravni i tri vijka (11) koji slu:le za dovodenje jstog ogledala 
u upravnj poloiaj, tj. vijci (11) ј (12) sluze za pomeranje malog ogledala kako Ьi se njegova 
opticka osa poklapala sa optjckom osom velikog ogledala. 

Slika 3: 1- Cev od durala, 2- granicnik, 
3- tri opruge, 4- dva vodeca prstena, 5-
nosac, 6- pluta, 7- plan-paraleliJQ ploca, 
8- konveksno ogledalo, 9- prsten za jiksi
ranje, 10- prsten, 11- tri zavrtnja, 12-

cetiri zavrtnja. 

6 

Slika 4: 1- cev od durala, 2- nosac kon
kavnog ogledala, 3- konkavno ogledalo, 
4- opruga, 5- prsten za jiksiranje, 6-
diafragma 0 19 mm, 7- prsten za jiksi-

ranje, 8- poklopac za okular. 

Rektifikacija durЬina - izvidaea vrsi se pomoeu ekscentra na njegovom objektivu 
Prilikom rukovanja instrumentom treba Ьiti vrlo pazljjv, Reflektorska cev ne sme 

se nasilno okretati oko obrtnih osa ako su toCkovi i vjjcj u fiksirajucim polozajima. Nakon 
postavljanja i fiksiranja instrurnenata na azimutalnu osovinu, skinuti kozni poklopac i 
popustiti toCak (5) za fiksiranje ugla deklinacije. Zatim, kada је instrurnent uravnotezen 
pomoeu protiv-tega (6), nebesko telo dovedeno u centar polja i fiksirana deklanaciska oso
vina, popustiti toCak (10) i Jaganim pokretanjem reflektorske cevi pratiti osmatrano telo. 

Rukama Ш grubim predmetima ne sme se dirati plan-paralelno staklo (7) i vijci 
(11, 12) predvideni za centriranje optiCkog sisterna. Montaia i ciseenje optiCkih elemenata 
mora se poveriti strucnim licima. 

Eng1eski nauC!nici su odlucili da prou
eavaju pojave plime i ose~e na okeanskoj 
pucini, sto do sada nije cinjeno. Naime, 
podaci о plimi i oseki prikupljani su u 
priobalnim stanicama narocjto predvjde
nim za te ciljeve. Niko ne zna kako se 
oseca dejstvo Meseca na okeanskoj pu-
cini, rnada postoje aproksimacjje. . 

Predvideno је da se izvedu dve se
rije posmatranja. Prva u plicim delovima 
mora, ili okeana~ do 20Q ~etara i druga, 

Dipl. ing. S/obodan Cvetkovic 

u zaista okeanskim duЬinama, tj. na mes
tima gde su duЬine preko 3500 metara. 

Merni instrument za pliea merenja 
је elektrjeno-elektronski, dok onaj drugi 
radi na bazj mehaniCkih princjpa. Prvi 
instrurnent odrnah daje podatke, dok 
drugi ostaje na mestu merenja, ponekada 
i sedrnicarna i snima potrebne podatke 
na film. Gre§ke duЬinskog meraea ne 
smeju Ьiti vece od jednog santimetra, 
dok onaj ito meri pojave plime i oseke u 
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plicim morirna, mofe da gre§i do 2,5 
santimetara. 

Dragoslav Eksinger 

PrUimo dugo se govorj da su meteo
rjti sa sobom doneli na Zemlju ј neka or
ganska jedjnjenja, sto Ьi mogla Ьitj jndi
cjja, da је nekada na nasu planetu stigla 
fiva rnaterija posredstvom meteorita. 

Medutim, Edvard Anders i Frederik 
Fic, sa C:ikaskog univerziteta, objavili su 
pre nekoliko meseci rezultate svojih dugih 
i pafljivih izucavanja meteorita Oregej, 
koji је poznat ро tzv. organskim mate
rijama, koje је doneo sa sobom iz vasione. 

Dva naucnika su pokazala da u me
teoritu postoje dve vrste kvaziorganske 
rnaterjje. Jedna vrsta је stvarno stigla sa 
meteorjtom na nasu Zemlju, ali to nije 
organska materija Ьiolo§ke prirode, vec 
najprostija organska jedinjenja. Druga је 
organska rnaterjja, koja Ьi mogla Ьiti 
Ьiolo§ke prirode, ali ona је naknadno dosla 
u kontakt sa meteoritom, kada је on vec 
рао na Zemlju, te је zemaliske prirode. 
Ovo otkrice је dosta poljuljalo staro mis
ljenje о organskoj materiji u meteoritima. 

D. Eksinger. 

,...... U doba Ser Vilijema Herie1a tj. 
pre dva veka, veliki teleskopi su Ьili 
retki. On је prvi росео da gradi vece 
teleskope sa ogledalom od metala. Kas
nije se sa metala preslo na staklo i ta tra
djcija је dugo ocuvana. Veliki palomarskj 
reflektor sa ogledalom od 508 santimetara 
је takode raden na principu staklenih 
ogledala. 

Rusi su se, medutim, vratili sa stak
lenih ogledala na metalna. U Pulkovu 
је izraden teleskop-reflektor od 70 san
timetara u precniku sa ogledalom od 
metala. 

Teleskopom se upravlja pomoeu elek
tronskog mozga, §to је novina. On ima 
kupolu kao krimski teleskop (od 255 san
timetara) u Simeizu. Obezbedenje od 
toplotnih efekata kod novog pulkovskog 
reflektora је vrlo veliko. 

Dragoslav Eksinger 

Konstruktori raketa sa Mek-Dzilo
vog Univerziteta, u Montrealu, u Kanadi, 
otpoceli su program eksperimenata, kako 
da se jevtinim metodama ispaljuju ra
kete u stratosferu, jonosferu i dalje. 
Ovo oni poku§avaju da ostvare lansira
njem raketa iz balistickih orufja - topova. 

Marta meseca pro§le godine, oni su 
izbacili prvi takav "svemirski projektil", 

tehlt 475 funti, lcoji је nazvan "Мartlet 
1-А". Ovaj projektil је snabdeven ва in
strurnentima za atmosferska ispitivanja 
i dostigao је visjnu od 14 rnilja. lzbaeen 
је iz pomorskog artiljerjskog orufja -
topa kalibra 16 inca, cija је cev Ьila 
dиZine 68 stopa. Eksperjment је izvrlen 
sa ostrva Barbados. 

Kanadskj naucnici se nadaju da се 
maksimalne vjsine postignute balistickim 
sredstvima Ьitj do 150 rnilja vjsine, а sa 
dodatkom raketnog pogona do 3000 
milja. 

Dragoslav Eksinger 

Alpski liialevi, pored sposobnosti 
da vrse razmenu materjja na niskim tem
peraturama, neoЬicno su otporni na 
h!adnoeu; а jsto tako, lako jzdriavaju 
temperaturske promene veeeg raspona 
i koje se odigravaju u veorna kratkom vre
menskom intervalu. 

Dr. Osvald Lange, koji se specijali
zovao u proueavanju zivota i navika li
§ajeva, saopstio је rezuJtat ovog eksperi
menta. "Cetrariu nivalis", jednu vrstu 
alpskog !jsaja, dr!ali su 30 easova na tem
peraturi od -30 stepeni Celz. Posle ovog 
rashladivanja, naglo је povisena tempe
ratura do tacke topljenja. Foto-sinteza, 
koja је Ьila prestala negde oko -20 
stepeni, nastavila se u roku od svega de
set minuta, posle povisenja temperature. 
Dr. Lange tvrdi, da је apsolutno mo
guce, da na Marsu ima Ji§ajeva u izo
Ьilju . 

Dragoslav Eksinger 

Jedno vreme se mislilo da је Zemlja 
okrиZena sa dva van Alenova pojasa. 
Sada se doslo do saznanja da postoji je
dan van Alenov pojas. То sto se mislilo 
da su dva pojasa, ustvari predstav1ja naj
intenzivnije delove stvarnog van Ale
novo~ pojasa. Do ovog podatka је dosao 
americki vestacki satelit "Eksplorer", 
broj 12. 

Ener~je u ovom jedinstvenom po
jasu, koji nulsira i koji је vrlo kompli
kovan, se kreeu od nekoliko hiljada do 
desetina miliona elektronvolti, na visi
nama od preko 600 milja iznad Zemljine 
povrsine. 

Celokupan pojas, koji se danas zove 
rnagnetosfera, ima o§tru spoljnu granicu 
na visinarna izmedu 30 i 40 hiljada rnilja. 

Dragoslav Eksinger 

Nal МleC!nl put, ili na§a ga\aksija, 
se vrlo stara tvorevina. Toliko stara, da 
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је astronomi vet nekoliko vekova trude 
da јој bar priЬblno odrede starost. Po
javjle su se razne teorije, ali rnnoge od 
njih su ubrzo revidirane, i1i potpuno 
odba~ene. 

Najnovjje zaklju~ke о starosti na§e 
galaksije jzveo је astronom Samjuel 
Kumar, sa Smitsonijanske Astrofizi~ke 
opservatorije, u SAD. On је ustanovjo 

da је njen dosada§nji vek 32 biliona go
dina. Prve zvezde koje su nasta\e u njoj 
pre 32 Ьiliona godina vi§e se ne vide, 
jer su prestale da svetle ј presle su u klasu 
tamnih patuljaka. 

Kumar је, osim ovog nalaza, jzneo ј 
nau~ne dokaze za§to daje toliki vek na§em 
Mle~nom putu. , 

Dragoslav Eksinger 

RAKETNA GORIV А SA- MESECA 

Izgradnja 'baza na Mesecu postavlja se ~esto kao nastavak sada§njih prop:rama 
koji predvjdaju samo oЬilazak ili "kratko•rainu posetu" Mesecu. Jedan od najva~nijih 
pr()Ь\ema kojj su vezanj za j?gradnju ovahvih Ьа7а је koriscenje re7ervj sa Meseca za 
snabdevanje gorivom ili dopunom za\iha koje brodovi ponesu sa Zemlje. Moguce te
zerve raketnih pogonskih materija na Mesecu doprjnele Ьi znatno snjzenju cene odna
vanja baza na Mesecu ј u rnnogome olaksa\e i pojevtjnile jnterplanetama putovanja. 
Sa ovom pos1edniom tvrdniom ne sla~u se, medutjm, svj stru~njaci kojj se bave ovom 
proЬ\ematikom jer se jstj~e da Ьi raketna goriva na Mesecu Ьila samo u tom slu~aju 
od korjsti ako Ьi se proizvodila uz razumnu efjkasnost ј ako snabdevanje gorjvom ne 
Ьi pretstav\jalo poteskoeu. 

Ako se uporede djrektnj let sa posadom Zem\ja- Mars, sa letom koji Ьi se 
izvr§io uz u~jmanje gorjva na Mesecu, dolazj se do s\edeceg: 

1. znatnu prednost jmalo Ьi snabdevanje gorjvom koje Ьi se vr§ilo na Mese~e
voj orЬitj pre nego na Mese~evoj povr§jnj; 

2. najveci deo tereta kojj se nosj do Marsa moraju da budu gorjva sa Meseca; 
3. rakete na hemjskj pogon koje Ьi uzjma\e gorjvo na mesecu mogle Ьi se upo

rediti sa raketama na nuklearnj pogon koje Ьi Ше djrektno Zemlja- Mars; 
4. doЬitak usled snabdevanja gorjvom na Mesecu uglavnom ne zavisi od spe

cifi~oc impulsa rakete 
5. ekspedjcija na Mars mogla Ьi da se izvrsj sa brodom koji је lansiran buste

rima ekvivalentnim sa dve rakete "Satum V" ako Ьi Ьilo mogute uzimanje goriva 
na Mesecu. 

Ovi zaklju~ci doneti su na osnovu niza razmatrania. . 
Ako su teoriie о sadr~aju vode u materi;alu Mese~eve povrsine ta~e onda se 

mogu postaviti i7.vesne koncepcjje za odredeni oЬim proizvodnje pogonskih materija uz 
potrebnu efikasnost. U tom ci\ju postav\jeni su k\ju~ni zahtevi \roji moraju Ьiti ispu
njeni ра da snabdevanje gorjvom na Mesecu nuklearnotermj~kih i hemjskih raketa bude 
efikasno u poredenju sa nukleamim raketama u djrektnom \etu sa posadom na relaciji 
Zem\ja- Mesec. DoЬitak koji Ьi se postjgao na ovaj na~in mogao Ьi da koristi u 
narednih 10--20 godjna, dok se ne prjmene savr~enjji tjpovi nu'<learnog pogona (gasni, 
pulsirajuci i dr.) kojj teorjjskj omogueuju specifj~nj jmpuls od 2-3000 sec. 
Proizvodnia goriva na Mesecu је ekonomi~na ako је ispunjeno s\edece: 

а) oЬilni ј lako dostupnj jzvorj sjrovjna 
Ь) relatjvno laka ekstrakcjja i proj?vodnia 
с) velika potra~nja ј potro~nia pogonskih materija. 

Ako Ьi vode Ьilo u dovo\jnjm ko\i~inama, vodonjk ј kjseonjk koii Ьi se doblli elektro
lizom mogli Ьi da se upotrebe ili 78 hemjs'·i pogon i\i kao reakciona masa 7.8 nukleme 
rakete. U nedos·atku vode mozda Ьi se vodonjk ј kjseonjk mogli doЬiti i7 drugih mi
nerala ili i7. vulkanskih gasova. U tom sluёaju do kjseonjka Ьi se lakse doslo nego do 
vodonika koji Ьi mogao da se nade u metalnim hidridima, hidroksidjma ili ugljovodo-

,.. ' 
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nicima. Mo~da se voda u oЬ\iku leda nala7i i$pod s\ojeva stena_, !to је . moglo da na.
stane j?!ivanjem lave preko ledenih povr§ina ~~ sta . takode '.ma ne~lh pretpostavkl. 
U taЬ\jci su navedeni neki podaci о mogucoj ob1rnnost1 nala~enJa nekih elemenata na 
Mesecu prema raz\i~jtim autorima. 

TABLICA I 

~~ 1 1 
Fjrsoff Gold Baldwin . 

' 

0/о 0/о 

' 

0/о 

1 

0/о 0/о 0/о 
о 20-4S 33--44 43-46 48-52 48-55 48-55 
Si 10--25 17-25 21-24 31-35 33-3 33-36 
А\ 0.5-2 1-6 4-9 6--10 6-9 6-9 
Fe 15--40 12-22 8-10 1-5 1-3 1-3 
Mg 8-18 

1 
14-18 3-15 0.1-1 0,2-0.8 0,2-0.8 

Са 0.2-2 1-7 5-8 0,3-3 0,5-2 0.5-2 
Na 0.3-1 0.~,8 0.5-3 2-4 2--4 2-4 
к 0--0.1 0,\-0,2 0,2-2 1.5--4,5 2--4 2-4 
н 0,1-0.3 < 0.3 0,1-0.3 < 0,2 0,5-1.2 0,1-0,3 
с < 1 1-5 < 1 < 1 

1 

< 3 < 3 
s 0--3 0,2-3 < 1 < 0,5 <1 < 1 
Ni 0.1-3 0,1-2 < 0,05 < 0,5 - -

Sto se tj~e metoda doЬijanja vode i7. minerala ili leda_ naj.p?v?\jnj ij Ьi Ьili termi~!ci 
procesi jer oni uglavnom ne zahtevaju kompleksne ureda)e !lш v1soke utro~ke e!ler~)e 
po§to se voda oslobada na relatjvno njskoj temperaturj. Dtrektna ~lekt_roii7a ~.trovl!la 
Ьi Ьila moguea ako Ьi doblvena koli~ina projzvoda u odnosu na tezшu шstalaciJЗ bila 
veoma mala. 'h '\'k 

Кiseonjk Ьi mogao da se doЬije ekstrakcjjom jz Mese~eyi~ rudn1. ~~ 1 ata ~o-
moeu nekih reagenasa kojj Ьi se doneli na M~sec (n~ pr. alum~ш'!': ugl)e~tk, v~on~
fluorid). Postupak Ьi Ьiо c~j~n. prj ~emu Ь1 · se. vr.s1la redukct)a stlikata, Izdva)ao ki
seonik а polazni reagens bt se regenensao za nov1 c1klus. 

Efjkasnost pogona sa uzimaniem gorjva ~а M.esecu pokaz~na је . na djjagra!"u 1. 
Koli~nik Р/Н koji је nanet na apscisu pretstavl,a eflkasnost pro1svodщe pogonsk1h ma
terjja na Mesecu i definisan је izrazom 

р 

Р/Н=-
Ј+М 

gde је: Р- ukupna koli~ina proizvedenih pogonskih materЧa 
Н- ukupna masa insta\acija potrebna za proizvodn)u 
Ј- pocetne investicije za postavljanje fabrike 
М- masa opreme za odnavanje i opravke (uklju~ujuci i snabdevanje i odda

van 'е operatora sa posadom). 
Na ordinatu је nanet broj bustera -"Satum V"- kojj su potreb!lj d~ odredenu 

masu odnesu na Mesec svakim od nazna~enih pogona. Pored ovog na~1na, 1zraz Р/Н 
moze se definisati aproksimativno i kao 

т 
P/H=

t 

gde је: Т- ukupno vreme trajanja sistema 
t- vreme amorti7acije 

Vreme t se dеГшi§е kao vreme potrebno sistemu da proizvede koli~inu _ko~snog ma~e
rijala- goriva- jednaku sopstvenoj te~ini sistema. Na pr. ako po.stro)eQ)e za prolZ
vodnju kiseonika koie koristi nukleami izvor Snap-50 moze da protzvede 40 Љ О, na 
as ukupno te~i oko 20000 Љ (zahteva jedan buster "Satum V" da dospe na Mesec), 
onda је t- 20000/40- 500 ~sova. · 

Za srednji Zivot sistema od Т-10000 ~sova Р/Н~ 10000/500=20. 
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LOR- gorivo na Mesel!evoi orblti; LSR - gorivo na Mesecevoj povrsini; NOR-
bez uzimanja goriva; Hemiske rakete ; Nuklearne rakete -----. 

Sledecr korak u ovom ra7matranju је odredivanje vrednosti Р/Н koj& se moze 
realno postici. Postoie grube indikacije da Ьi vrednosti od 2()-40 mogle uskoro da 
budu ostvarljive. Naravno te§koce pri procenjivanju postrojenja na Mesecu usled ne
dovoljnog po-:r.navanja uslova, su ocigledne. lpak po7navanje Meseca raste iz dana u 
dan i proueavanje koriscenja vanzemaljskih izvora postaje sve vaznije. . 

Vrednost goriva sa Meseca mo'f.e da se vidi pri poredenju tipicnih projekata za 
put na Mars sa posadom kao i za odla7ak na Mesec pomoeu hemiskih i nuklearnih 
raketa. Sva putovanja polaze sa nainize orblte а cena se meri ekvivalentnim brojem 
usavdenih bustera "Satum V" - koji su potrebni na Zemljinoj orblti- ukljueujuCi i 
cenu odr'f.avanja postrojenja na Mesecu 78 slucaj da se JtOtivo tamo U?.ima. Pretpostavlja 
se da "Satum V" ima te'J.inu od 250000 lЬ (prema performansama koje se ocekuju za 
1967 god.). U svim slueaievima pretpostavlja se da hemiske rakete imaiu izla 7 nu b1zinu 
u vakuumu с-14000 flsec (oko 4000m u sec) i iznos goriva F=0,90. VeliCina F 
definisana је izrazom 

р 

F---L 
G 

gde su Р, G i L mase goriva, ulrupn1 masa i masa korisnog tereta. Za nuklearne 
rakete ove velicine su: с - 26700 flsec (oko 2200 m/sec) i F = 0,78. Pretpost".vlja se 
takode da ovi parametri ostaiu konstantni Ье?. ob7 ira na velicinu vasionskog broda i1i 
njegovu primenu (tan'{er, pravi vasionski brod ј dr.). . 

U sledecoi tablici П dati su ?.ahtevi za brzinu ј priЬliZne velicine korisnog tereta 
pri prelazu sa razliCitih orblta. Tu је: ' · 

!Ј. У 

G!E- е-с- - odnos po~etne i krajnje mase 
GfL- __ F __ 
~ + F _ 10 - odnos po.cetne mase i krajnje mase koris'nog tereta 

е с 
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TAВLICA II 

Donja Zem. Zem. orb. do Sa Meseca Vis. Mes. Sa Mes. 
orb. do visoke na orb. do povx-Sine 

1) Mars. orb . Mes. orb. orЬitu Mars. orb . do Zem.orb. 

v - k fps 13,75 12,0 8,0 7,6 9,2 
G/L- Chem 3,27 2,78 1,94 1,87 2,15 
G/L- Nuk 2,06 1,86 1,50 1,47 1,60 
G/E- Chem 2,67 2,35 1,77 1,72 1,93 
G/E- Nuk 1,68 1,56 1,35 1,33 1,41 

1) brzina izrazena u 1()3 stopa u sec. 

Za primenu u interplanetarnim letovima posmatran је primer leta na Mars sa posadom 
u trajanju ' od 1 godine pri cemu koristan teret (i<.vori struje, uredaji i oprema za 
ishranu, kabina, oprema i dr.) iznosi 60000 ZЬ . Pored toga jedan pomocni brod (Mars 
excursion module -МЕМ) od 70000 1Ь sa hemiskim gorivom nosi se na Mars i ne 
vraea se. 2eljena putanja Marsa moze se dostiCi uz pocetno ubrzanje od 13750 flsec 
.sto daje brodu hiperbolicnu povecanu btzinu od 15200 flsec pri napustanju sfere Zem
_1jinog uticaja. Na Marsu је potrebno jos jedno ubrzanje da postavi brod u orЬitu gde 
се on ostati dok se izvrsi spustanje na povrsinu i istra, ivanje . Ovo spustanje, povratak 
u Marsovu orЬitu i prelazak na glavni vasionski brod i, vodi se pomoeu uredaja МЕМ 
·koji se nakon ovog i.lvrsenog programa odbacuje, а glavnina se vraca na Zemlju. Ako 
Ы se koristila goriva sa Meseca, pomocni brod МЕМ Dez goriva, koristan teret osnov
nog broda i re .. ervoari :.. а goriva mogli Ьi da se dovedu direktno sa Zemljine orЬite 
u visoku Mesecevu orЬitu. Male povratne letilice koje t i se mogle vise puta koristiti 
nosi\e Ьi gorivo sa Meseca na orЬitu i ;"а osnovni brod i <.а МЕМ. Posle snaЬdevanja 
gorivom, potrebno је da rakete ostvare specificni iн puls koji се postaviti brod na Mar
sovu putanju sa t:-r~inom od 15200 flsec. Dalje se misija odvija kao i u slueaju direktnog 

·leta. U ovo.n slucaju u cenu ovakvog "programa" ula"e broj bustera "Saturn V" 
potrebnih da se navedeni delovi dovedu na Mesecevu o1Ьitu i faktori koji se odnosa 

·na tro ikove proi .vodnje goriva. Parametri raketa kao i odnosi rт.asa za brod hbacen ne 
1Marsovu putanju ·dati su u sledecoj taЬiici III 

TABLICA ш 

-.1 simbol hemiske rakete 
1 

nukleame rakete 

Specifeni impuls 
1 

lsp 
1 

435 830 
lznos goriva 

1 

F 0,90 0,78 
Pocetna masa broda G 500,000 lЬ 250000 1Ь 
Koristan teret L бООООIЬ 60000 lЬ 
Masa strukture broda 

1 

s 45 000 lЬ 35 000 1Ь 
Маsа goriva р 395 000 1Ь 

i 
155 000 1Ь 

1 

1 direktan \et 1 U;"imanje goriva na Mes. orЬiti 

broj Satum \ Р/Н 
1 

bro1 s _tum 
1 Р/Н 

1 

bro; Saturn 

1 v v v 

let na Мars herniski · 6,5 30 2,0 оо 1,50 

sa posadom 
nukleaшi 2,1 10 0,95 оо 0,64 

hemiski 5,80 30 1,5 оо 1,39 
let na Mesec 

nuklearni 2,22 10 1,0 оо 0,93 
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S ј Р u taЬ\ici obuhvataju ј МЕМ i osnovnj brod. Prema tome Р је ukupna masa 
gorjva koja treba da se uzme sa Meseca . Zapaza se da па Marsovu putanju mora da 
se postavj brod od 500000 lЬ (G- u tabeli) da Ьј se jzvrsjla mjsija sa hemjskim ra
ketama, dok је za nuklea rпe rakete potrebuo samo 250000 /Ь . 

.Da bi se na M arsovu putanju posravila masa od 500000 lЬ direktnim letom sa 
hemiskim raketama, prema tabeli II, sa Zemljine orblte treba da pode masa od: 

G = 500000 х 3,27 = 1635000 /Ь . 

Potrebno је znaci 6,5 bustera "Saturn V" Ci ji је potisak 250000 /Ь. Za nuklearne rakete 
potrebno Ьi bilo samo 2, 1 bustera . Ako se uzjma gorivo sa Meseca, brod na hemjski 
pogon koji se komplerira 11 а M esecevo j orblrj tezjo Ьi : 500000 х 1,87 ~ 950000 lЬ. Od 
toga oko 150000 lЬ dolazi direkrno sa Zemljjne orblte i zahteva 1,5 " Saturn V" bus
tera. Ostatak sacinjava gorivo sa M eseca - 450000 lЬ da omogucj brodu potrebnu 
brzinu od 15,2 kf/sec, ј 395000 lЬ za dovrsenje puta . Letilicj koja brodu na orbltj do
nor.i ovo gorivo sa M eseca potrebno је 700000 lЬ goriva za odlazak i povratak sto 
·daje cifru od 1,5 mi(jona 1Ь ukupno potrebnog gorjva za ovakav poduhvat. Ako se 
uzme ranije pomenura vrednost za Р/ Н = 20 znacj da Ьi 75000 lЬ opreme za projzvodnju 
goriva trebalo da se donese na l'vtesec. 

Sa dijagrama I na kome је prikazan potreban broj bustera, vidi se ·da је snab
devanje gorivom na Mesecu pogodnije od djrektnog leta na Mars ako је Р/Н~ 5,1 za 
hemiske rakete, odпosno Р/ Н_ 2,6 za nuklearne rakete. Za vrednost Р{Н> 30 za ~e
miske rakete, odnosno Р/Н> 10 za nuklearne rakete cena Ьi se smanjila ·sa faktor reda 
2-3. Kada Ьi baza па M esecu mogla sama da se odтZava (Р/Н = оо) cena Ьi se sщa
njila 'za faktor oko 4 u оЬа sluca ja. Znacajno ј е da se zapazi da su za vrednost РЈН> 30 
hemiske rakete sa uzjma11jem goriva na M esecu povoljnjje od nuklearnih koje jmaju 
direktan let. 

·sa dijagrama I moze se videti i prednost snabdevanja gorivom na M!=secevoj 
orblti. Za hemjske rakete zapaza se da treba postjcj veoma visoke vrednostj Р/Н ра 
-da se doblje i najmanja "ust~da" u busterjma "Saturn V" ako se sna~?<~evanje gorjvom 
odvjja na povrsinj Meseca. Po :encijalno smanjenje broja bustera је to(jko malo da 
_proizvodnju gorjva ne Ьi rrebalo ni preduzjmarj ako Ьi snabdevanje na tlu Meseca 
Ьila jedina mogucnost. Medutim, pri snabdevanju gorivom na Mesecevoj orbltj, 
proizvodnja se jsplati- racunajuCi na smanjenje broja bustera- vec kod vrednostj 
Р/Н oko 5. MoZda nije odmah oCigledno zasto је snabdevanje u orЬitj toliko superj
ornije od onoga na tlu Meseca. Delimicno se to moze objasnitj gublcjma u efikasnostj 
prj spustanju na Mesec svih delova broda (ne samo goriva) ј zatjm njihovog ponovnog 

_, jzbacjvanja sa Meseca . Sem toga krajnja prazna masa broda kojj letj sa Zemljjne na 
gornju Mesecevu oroitu moze da bude skoro dvostruko veca od broda kojj letj na 
·povrsinu. Masa broda koji se spusta na povrsjnu mora da bude manja ј zЬog-ubrzanja 
koje brod treba da doblje dok ne dostigne krirjcnu brzinu za nastavak puta na Mars. 

Od posebnog jnteresa su kruzna putovanja do Meseca kod kojih Ьi se sa Me
seca vraeao koristan teret ne jste vrste kao prj poletanju sa Zemlje, ali priЬlizno jste 
teZ.ine. U daljoj buducnostj za donosenje velikih tereta sa Meseca prednost projzvodnje 
goriva na Mesecu је ocigledna. 

Sama tehnika snabdevanja gorjvom van Zemlje mogla Ьi da se prosjrj ј na dru
ge planete, satelite i1i asteroide ра da se na taj nacjn otvorj cjtav Suncev sjstem za 
ekonomicno putovanje na hemiski pogon. 

(рrета clanku "Rocket propellants from the Moon" 
. , · - Astronautjcs and Aeronautjcs, N2 10, 1964 god .) 

ALEKSIC BOJANA 
dipl. jiz. hem . 

, · 
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Месечеве мене 

Млад месец Прва четврт Пун месец Последља четврт 

d h т d h т d h т d h т 

мај 1 12 56 А!ај 8 07 20 мај 15 12 53 мај 23 15 41 
мај 30 22 13 јун 6 13 12 јун 14 03 оо јун 22 06 37 
јун 29 о5 53 

Планете 

Меркур - Видљив је: већ почетнол маја јер је тих дана (6.V) у највећој западној 
елонгацији. Излази оно 50m пре Сунца и 27° удаљен од љега . Тачније : 
у тренутну излаза Сунца Мернур је на висини од око 17° над хорнзонтом 
и око 25° удаљен ка југу од Сунца (азимут Меркура око 271 °). Привидна ~-
ВС!личина планете је 0.8, пречник 8". 1, а фаза "последља четврт" . . Убрзо 
Меркур нестаје у привидно ј близини Сунца и пролази нроз горњу кон;укцију 
са Сунцем II.VI . .Уз повољне атмосферсне прилике Меркур би се могао 
запазити и крајем ју.на, --прсле Су.нчсша. заласка.-- Тада је привидне величине 
-0.5, Привидног 'пречника око · 6' ~ и у таквој :. фази да му је осветљена 
око 80"/0 површине привидног дисна. Залази 1 h.5 после Сунца на истом 
азимуту на коме је зашло Сунце. 

Венера - У мају и јуну је, као "Вечерњача", источно од Сунца. Привидно 
се удаљава од Сунца пролазећи сазвежђа : Овна, Бина, Близанаца и Рана. 
Залази све касније: 

J.V 
J.VI 
J.VII 

у 19h o5m 
20 22 
20 52. 

Венера се врло споро приближава ЗемЉf!' те јој се привидни пречник мало 
мења: од 9".8 До 10". 7. Сјај јој је практично константан: -3.4 привидних 
величина. Око 96°/0 планетина диска је осветљено . 

Марс - После опозиЦије, директан . је и прелази из сазвежђа Лава_ у сазвежђе 
Девојке. Види се од вечерњег сумрака па до око: 2h првог ма)а, oh првог 
јуна и 23h првог. јула. Растојање Земља-Марс у мају и јуну расте од Ј 32 
до 200 милиона Км, те му привидни пречник опада од 10".6 до 7".0, а 
сјај од 0.0 до 0.9 привидних величина . Интересантна је конјукција Марса 
са Ураном 6. маја. Марс је тада свега ] 0 .1 северно од Урана. 

ЈуйиШер - У мају и јуну није видљив због привИдне близине Сунца. (конјукција 
са Сунцем 30.V.) 

СаШурн - Скоро до краја јуна (29.VI) директан је у сазвежђу Водолије. Видљив 
је од око : 2h првог маја, oh првог јуна . 22h првог јула па све до почетка 
јутарљег сумрака. Сатурн се приближава Земљи од 1532 до 1389 милиона 
Км те му привидни пречник расте од 14".6 на 16".0. Велику осу привидне 
елипсе спољашње ивице Сатурнова прстена видимо под уrлом од 36".6 
(1.V) и 40".5 (I.VII) а малу осу видимо под углом од свега 2".3 (J.V) и 
1".8 (1.VII). Привидна величина Сатурна је Ј.Ј. 

Уран - У сазвежђу је Лава. Ретроградан је до J8.V, а затим директан. Уран ће 
се лако идентификовати 6 маја увече јер lie тог дана у J6h бити свега 1°.1 
јужно од Марса. У ран је привидне величине 5. 7 и пречника 3".8. Око 
ове конјукције Уран се дневно помера 36" ка западу и 12" ка северу. 
Марсово дневно кретање је 567" ка истоку и 374" ка југу. 
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Појаве у Сувчеву систему 

Мај 6 - Аквариди 
6 14 Меркур 27° западно од Сунца 
6 16 Марс 1°.1 северно од Урана 
9 20 Уран S0 јужно од Месеца 
9 21 Марс 4° јужно од Месеца 

18 23 Уран у застоју 
24 OS Венера 6° северно од Алдебарана 
24 16 Сатурн 4° северно од Месеца 
30 08 Јупитер у конјукцији са Сунцем 

Јун 6 02 Уран 5° јужно од Месеца 
6 17 Марс 5° јужно од Месеца 

11 20 Меркур у горњој конјукцији са Сунцем 
21 02 Сатурн 4° северно од Месеца 
21 16 Почетак лета 
27 - Дракониди 
29 08 Сатурн у застоју 
30 14 Меркур 2° јужно од Месеца 
30 17 Венера 2° јужно од Месеца 

Помрачеља Сунца в Месеца 

Потnуно nомрачење Сунца 30. маја није видљиво из наше земље. Појас 
тоталног помрач ња nростире се од Новог Зеланда па, танrирајући екватор, до 
Перуа. Са јужног дела Тихог Океана, Средње и заnадног дела Јужне Америке 
помрачење се види као делимично. 

Д ? 1 'lll "lЧЧ7 й711Јнч ~њg М 1сеца 14. Vl. 1965. Z је Земљина се11ка. М~> М0 и 
М1 су йоложаји Месеца 11а йочеШку, у средш1и и на крају йо.мрачења. Р1 и Р2 су 
Шачке йрвоz и йоследњеz додира Месеца и сенке. Север је горе а исШок лево. 

Делимично помрачење Месеца 14. јуна види се из Јужне Америке, југо
источног дела Северне Америке, са Атлантика, из Евроnе, Африке, југоисточне 
Азије и Антарктика. 

Подаци за ово помрачење су: 
Месец улази у сенку • . 1ь . 58m.o СЕВ 
Средина помрачења 2 48.8 
Месец излази из сенке З 39.6 
Положајни угао првог контакта . . . . . . . 34° од N ка Е 
Положајни угао последљег контакта . . . . . 343° од N ка Е 
Величина nомрачења: 0.18 Месечева пречника 
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WlSIONA 

Seleniti-raketasi iz Sida na casovima prakticne nastave pailjivo prate uputstva svog nastavnika 
kako se lansira raketa (uz clanak na str. 1) 

НОВИ УСПЕСИ 

У СВЕМИРУ 

() 

САЗВЕЖЋЕ ОРИОН 

() 

PROGRAM "GEМINI" 

() 

ТЕОРИЈА РЕЛАТИВИТЕТА 

() 

МА TERIJALI ZA 
V ASIONSKI LET 

1965-2 

Едуарц Вајт снимљен у међупланетарном просто.>ру , по 
изласку из броца >>Гемини 4«, приликом кориПЈћења »ПН 
штоља« који му омогуliује кретање у разним правцима 

- Уз чланан на стр. 30 -
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ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ , др. РАДОВАН ДАНИЋ , НЕНАД ЈАНКОВИЋ, 
ЧЕДОМИР ЈАНИЋ, ш1ж. ДРА ГУТИН КНЕЖЕВИЋ , СТЕВАН КОРДА , 

шtж. КОСТА СИВЧЕВ и др . БРАНИСЛАВ ШЕВАРЛИЋ 

Одг о ворни уред u ик 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

Насловну ciupauy израдио ПЕТАР КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутину. Издаје 
Астрономсно друштво "Руђер Бошновиh" и Комисија за астро
наутнну ВСЈ . Годишња претплата: за нечланове 700 динара, за 
чланове оба друштва 550 динара, за ученине свих шнола 300 
динара, за иностранство 2000 динара. Пој едини број 175 ди
нара. - Власнин и издавач Астрономсно друштво "Руђер 
Бошновиh", Београд. Уредништво и администрација: Београд, 
Народна опсер ваторија, Калемегдан , Горњи. Грац Претплате 

слати у норист рачуна број 101-21-608-161. 

Штампа: Издавач на установа "Научио дс:ло", Београд, Вуна Караџића 5 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XIII 
1965 БРОЈ 2 
БЕОГРАД 

НОВИ УСПЕСИ У ОСВАЈАЉУ СВЕМИРА 

Прва половина ове године донела је не1<оли1<о заиста 1<руnних успеха на ас
тронаутичl<ом плану. Са велИI<ОМ пажњом праhени су летови Месечевих сонди "Рен
џера VII.I" и "Ренџера IX", обзиром на подат1<е 1<оје су ови требал и да доставе да 
пре1<о лансирања двају Америi<Знаца у свемир Вирџила Грисона и Џона Јанга н~пе 
тост достигне кулминацију у моменту када је први човек космонаут Алексеј Леонов, 
изашао из кабине васионског борда "Васхода" 11 и закорачио у Космос. Ни ј е тешно 
предвидети , према веh неi<Им изјавама из СССР-а и САД-а, да hемо до !<раја ове го 
дине бити сведоци још неких вели1<их достигнуhа у овој области технике. 

Вратимо се м~~ уназад и потсетимо на то да су Америl<анци, у нласи Месе
чевих сонди "Ренџер , лансирали девет ра1<ета у циљу nринупљања податана о по
вршини Месеца и услова на њему, нано би анализом принупљених фотографија 
заi<Ључили да ли на Месецу постоје површине nрИЈ<Ладне за лано спуштање васи 
онсi<их бродова са посадом. Од лансирања прве Месечеве сонде "Ренџер I" 23 ав
густа 1961 године која није дала оче1<иване резултате, па npe1<o сери ј е од осам сонди 
"Ренџер" лансиранихутоку 1962-1965 године са мање или више успеха , дошло се 
до значајних података . Највише успеха постигнуто је сондама "Ренџер VII" , !<О ј а 
је nала на Месец 31 јула 1964 године, "Ренџер Vlll" (пао на Месец 19.II . 1965 го 
дине) и "Ренџер IX" ноји је стигао на Месец 24.111. 1965 године и пао према пред
виђеном плану у кратер Алфонса ноји се у америчким извештајима наводи нао по
годно место сnуштања бродова на Месецу. Како је детаљан опис лета "Ренџер VII" 
дат раније ("Васиона" 3/1964 г.) то hемо овде изнети само нене податне о летовима 
"Ренџера VIII" и "Ренџера IX" . 

· Месе че ва сонда "Ренџер VIII" лансирана је 17 .11.1965 год. са базе К е јп Кенеди 
ранетом "Атлас - Агена Б". Дужина ракете и сонде зај едно износила ј е п рено 30 л1 
од чега дужина "Атласа" износи око 20 м, "Агена Б" око 6,6 м, дон је сама сонда дуга 
оно 3,4 м. Пречнин сонде "Ренџер" у лансирном положају износи Ј ,5 м размах 1<рила 
4,5 м, дон је тежина саме сонде 194 кг, ТВ опреме 172 кг , што укупно чини 366 кг . 
"Ренџер VIII" је пао на Месец 19.11 .1965 године само нека 24 км даље од планиране 
тачке, Мора Тишине, са брзином од 9.430kmfh прешавши растојање од 375 .000 км 
за 64 часа и 52 минута. Шест ТВ I<Змера послале су 7.137 фотографија и дале драго
цене податке за наредна спуштања на Месец "Surveyor"-a и васионсног брода "Аполо" 
са посадом. ТВ !<амере су биле укључене 10 минута раније, него што ј е то било пред
виђено програмом, тј . 23 мин пре удара сонде о Месечеву површину . Снимци пока
зују да је Море Тишuне равније и погодније за слетање, него Море Облака ноје је 
сн~мљено noмohy "Ренџера VII" и да је његова површина можда покривена мате·· 
ри)алом у обли1<у лаве са отворима односно кавернама . Цени се да дубина ових !<ра
тера износи 1,5-1,8 м. "Ренџер VIII" је пети сателит који је пао на Месец. Пре 
њега то су остварили "Луник 11" (15.IX.1959) године, "Ренџер IV" (26 .IV .1962 год . ) 
"Ренџер Vl" (12 .11. 1964 год.) и "Ренџер Vll" (31.VII. 1964. год .) . 

Шести сателит - Месечева сонда - која је пала на Месечеву површину је 
амерички "Ренџер IX" . Лансирана 21.111.65 . са Kejn Кенеди ја помоhу ранете "Атлас
Агена" , ова сонда, задња у серији Месечевих сонди "Ренџер" са тзв . "тврдим сле
тањем", ударила је у Месечеву површину 24.111.65 године, пославши на земљу ТВ 
путем 6.150 фотографија Месечеве површине. Лет је трајао 64 часа и ЗЈ минут. Шест 
ТВ камера на "Ренџеру IX" слале су слике дире!<ТНО на Земљу 16 задњих минута 
лета и прекинуле само 0,2 сек пре удара сонде о Месечеву површину . Ове снимне 
су амерички гледаоци телевизије први пут гледали директно тј. у моменту снимања . 
Снимци су били врло јасни и прецизни тако да се у задњим секундама пред "судар" 
сонде и Месеца стеi<Зо утисак, због дире1<тног ТВ преноса, да he нам Месец ударити у 
лице, како је то репортерски забележено , Обзиром на велики број фотографија · 
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снимљених помоћу сонди "Ренџер", сада се увелико ради на анализи ових сниман а и 

ствараљу потребних закључана за лет сонди нласе "Surveyor", I<o je треба да изврше 
тзв. "мено слетаље" на Месечеву nовршину и да утру сигуран пут вас11 онсним бро
довима са посадом. 

Америнанци Вирџил Грисом и Џон Јанг , nр ва посада аме рич ног васиоi·IС I<О Г 
брода, успешно је објавила сво ј , за Америну историјсни лет . Лансирани ранетом 
"Титан II" са Кејп Кенедија 23.111 .65 г . у васионсном броду "Гемини-Титан З " 
(ГТ-3) поnуларно назван "Мили Браун" , после непуних 5 часова лета (4 часа 53 шш. ) , 
Америнанци су пали у таласе Атлантина оно 1280 км далеко од базе у Кејп l{енедиј у. 
Кано је носач авиона "Интерпид" ноји је био предвиђен за прихватаље носмонаута 
био оно 100 км удаљен од васионсног брода у тренутку пада , то су Грисом и Јаиг 
извучени хелиноптером из Атлантина и пренети до "Интерпид"-а па љиме враћени 
у базу Кејп Кенеди. 

Пре овог лета ГТ-3, у онвиру НАСА програма обављена су још два усnела 
лета: ГТ -1, у коме су проверени бустер мотор и систем вођеља и ГТ -2 чија ј е сврха 
била да се провери мЗI<симално загрејаваље нонструнције у фазама лета, повратна у 
атмосферу и кочеља падобраном . Пошто су у ова два лета, 8.1V.64 и 19. 1. 1965 го
дине, потврђене све рачунске предпоставне , уследио је лет од 23.III.l965 године. 

Сврха лета ГТ-3, је била између осталог, да се провери лет у васионсном броду 
"Гемини", љегова нонструкција и систем за лансираље обзиром на наредне летове са 
посадом у онвиру овог програма , утицај лета на посаду брода, систем nраћења , могућ
ност маневрисаља васионсним бродом у орбити, могућност уnрављаља васионсним 
бродом у фази повратна у атмосферу и при слетаљу као и многе друге техничне nо
јединости. 

По плану; почетна орбита брода "Гемини" била је на висини 160-240 K AI nри 
33° иннлинације у односу на енватор. После nрве орбите (од унупно три , нолино ј е 
трајао лет) тј. око 90 минута после лансираља унључени су мали раi<етни мотори 
за маневар у орбити и брод је ушао у другу орбиту на 160---170 K At . За време друге 
орбите, 2 сата 20 мин по узлетаљу, уследила је незнатна промена угла орбитне равни . 
Пред крај треhе орбите пред-ретро ракете су ступиле у дејство и поставиле брод у 
елиптичну орбиту са перигејом од 83 км. Овај маневар је изведен 12 шт пре него што 
су ретро-ракете биле укључене. По унључељу ретро-ранета уследило је слетање на 
унапред одређену тачку у близини острва Гранд Турк. Ретроракете су унључене 4 
часа, 33 .мин 30 сек после старта "Титана II" са Кејп Кенедија. 

Васионски брод је коничног облина, дужине оно 5,5 .м и пречнина З м у дољој 
основи конуса. Тежина васионског брода при лансираљу је око 3180 кг а при слетаљу 
око 2130 кг. Основни материјал конструкције која трпи највеће загреваље у фази 
слетаља је титан са берилиумом и Rene 41. 

Ракета за лансирање је модифицирани ингернонтинентални балистички про
јектил "Титан 11". Пречник ракете је око 3 .м, а укупна дужина са васионским бродом 
је око 32,8 .м. Ракета је двостепена са два ракетна мотора у првом и једним у другом 
степену . Ракетни мотори користе азот тетроксид за оксидатор, а смешу монометил
хидразина и несиметричног диметилхидразина као гориво. Погонсне материје су 
хиперголичне, па им није потребан систем за припалу . Потисак у полетаљу (I степен) 
је 195 .000 кг, а у другом степену је око 45.300 кг. 

Лет васионског броЈЈ.а "Гемини" , први лет америчког васионсног брода са 
посадом, поред свог напоменутог историског значаја за Америну обзиром на ривалство 
са СССР-ом на овом плану, има између осталих техничi<Их карантеристика и једну 
новину: могуhност да се путем помоhних ракетних мотора прелази са једне орбите на 
другу. Ова могуhност he бити од великог значаја у будуhим напорима за освајаље 
суседних планета . 

Највеhи подухват у астронаутици, који се по свом историском значају може 
поредити само са пионирским летом Јурија Гагчарина, био је свакако лет "Васхода П 
са космонаутима Бељајевим и Леоновом. Величина овог подухвата је у томе што је 
У току лета космонаут Леонов излазио из кабине васионског брода и провео сло
бодно у космосу око 20 минута. То је први пут у историји да човеi< хода космосом, 
ново достигнуhе совјетске науке и технике које је уследило после непуних седам 
и по година од првог вештачког сателита и непуне четири године од историјског 
Гагариновоr лета. 
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Овом значајном совјетском достигнућу претходило је лансираље три Спут
љина - "Космос- 61 " , "Космос- 62" - "Космос - 63", истовремено са ј едном 
раi<етом. Ово груnно избациваље изведено 15 .III .65 године у циљу даљег изучаваља 
космичi<ОГ nространства , обзиром на апаратур у којом су сателити расnолагали , 
тумачено ј е нао претходно испитиваље пред нови лет људи у космос. 

И заиста , 18 марта 1965 године, са носмодрома Бајнонур , у l{азахстану, уз по
моћ раЈ<ете велю<ог потиска лансиран је у номсич 1<0 пространство сов ј етсни васионски 
брод " Васход II" у номе се су налазил и Павел Беља ј ев и Алексе ј Леонов . На ј удаље
нија тачi<а орбите брода је на 495 K AI а најближа на 173 к,\1 од Земљине површине . 
Раван орбите ј е под 65° у односу на раван енватора . "Васход II" обле ће Земљу за 
90,9 минута. После нешто више од 17 нругова 01<0 Земље, брод ј е nрви п ут ручно 
уnрављан од стране човека , овог пута I<осмонаута Беља ј ева, атерирао у близини града 
Перма 1200 кАt источно од Москве . Уз поменуте успехе овог лета , излазан носмонаута 
Леонова из набине брода и ручно уnрављаље бродом у фази слетаља од стране Бе 
љајева, треба додати да су сов ј етсни научници н техничари нонструисали сnецијални 
снафандер нојим је носмонаут Леонов био заштићен од носмичi<е радијације и деј
ства Сунчевих зрака уз нормално дисаље. 

Излазак Леонова из носмичког брода био је посматран од стране гледалаца 
телевизије нојима ј е nружена могуlшост да прате овај историсни гренутан. У тоi<У 
20 мшt I<олино је Ле оно в био ван брода , он је OI<O 1 О шш лебдео поред "Васхода П" од
мичуliи се од ље га до 5 At. Леонов је за све време био nриве зан за брод. За време 
боравна у васиони , Леонов ј е снимао нинонамером, дон ј е љегов рад ван брода брода 
снимала телевизиј сна намера из брода и сним не слала дирентно на Земљу. Излазан 
космонаута из брода не претставља нени изузетан физични наnор. Леонов ј е из на
бине брода nрешао претходно у изоловану номору, а онда затворивши врата између 
набине брода и ове номоре отворио врата на номори и изишао у носмос. Читав наnор 
носмонаута своди се на евентуалну неудобност нретаља у сnеци јалн м снафандру нао 
и на техничко решеље нонструнције врата I<роз ко ј а треба да се извуче у nростор . 
Ано је ово nовољно решено, онда нема нинанвих комплинација у погледу изласна из 
брода , што потврђу је лет и излазан ЛеоноЕа . 

Спуштаље брода "Васход II" , како ј е већ речено, изведено је први пут ручним 
номандама . Бељајев је са Земље добио задатан да унључи систем за ночење, да про
мени угао равни путаље брода тј. да напусти постојећу орбиту . Унључене ретро
ранете и падобрани смаљили су бризну брода и Бељајев ј е спустио брод на Земљу у 
дубоки снег Урала , али не на предвиђено место. Реаговаље носмонаута nри овано 
велиној брзини , ипан утиче да се ноординате тачке слетања не остваре потnуно онаi<о 
нано је на земљи у елентронсном центру срачунато . Пролазећи нроз густе слојеве 
атмосфере при слетаљу изгорела је антена од великог загре ваља што ј е изазвало пла
мен и дим оно брода и пренид везе са Земљом. Иnан се све повољно завршило , нос
монаути су пронађени 2 1 /2 часа после слетања и уз помоћ совјетсног ваздухоплов
ства пребачени на сигурно место. 

Сигурно је да нови, велини успеси совјетске и америчне науне и технине , 
летови Бељајева и Леонова с једне и Грисома и Јанга са друге стране , утиру пут сле
таљу човека на Месец. Ова два историска лета дала су научницима и техничарима обе 
земље значајне податке у вези са будуhим плановима освајаља носмичног простора. 
уопште. Сматра се , сада веh са много сигурности, да he у наредном периоду бити мо
гуliе , обзиром на садашља искуства, формирати међупланетарне станице ноје ће по
служити као платформа за лет ка Месецу . Верујемо да he у овом вену бити достиг
нуте друге планете. Месец- вероватно још раније. 

Ин:)lс . Драган Кне:жевић 
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НАЗИВ САЗВЕЖ'ЬА ОРИОН И ЉЕГОВИХ ЗВЕЗДА 

Пре некоЛИЈ<о година , обја вљена је нратЈ<З белеun<а у часопису ,.Васиона" 
о овом предмету . На крај у те белеШЈ<е речено ј е, да ће другом прилиним бити више 
речи о истој теми. Овај чланан представља управо то . 

За Вавилонце , Орион је био Верни небесни пастир , ил и на Ј<О су нн говорили 
Сиб-си Ан . на , или Мул-Сиб-си Ан . на . Његов назив у Месопотамн ј и био ј е и Ни
мурта, односно Нинурта. Ово је асирсЈ<И назив. Нимурта је био божанство лова . 
Акађани, један народ из истих Ј<раје ва , звао је Ориона , Уру-Ан. на , што значи не 
бесно светло. 

У старом Кему , Орион ј е био танође повезан са ловом . Он ј е п редстављао 
дивљег ловца и био ј е владар мистериозног царства ноћи , но ји положа ј ј е дел ио 
заједно са Сириусом . Дивљи немски ловац звао се Хорус-нер и Хорус-пехрути , 
игго значи да је био посвећен богов има Хорусу и Хаспш<рату. Друго име Орионово , 
у исто ј земљи , било је Саху, што ј е вероватно један од на јстари ј их назива . 

Стари Грци су од Хор уса и Хаспонрата направили оно познати је: Ор и он и 
Арпонратес . Код њих ј е Орион био син бога мора , Посејдона и био је чувени бео -
ћансни ловац. · 

Код старих Јевреја , Орион се звао Кесил , или Кима . Ово значи , јуначина , 
или донекле , лудо храбар човен. Други јеврејсни назив за Ориона ј е Гибор , данле , 
див, џин . Сиријско име , Га бара , потенло је из истог 1<0рена и има исто значење . 

Арабљани , 1<0ристеtш исту основу као и Јевреји и Сиријци, називају сазвежђе 
о I<оме је реч , Ал-џабар- див , јуначина . Но, овај народ има доста синонима за исту 
ствар . Орион се на арапсном зове и Ал-џавза. 

За израз "ал-џавза" дуго оријенталисти нису могли да се сложе, што би тре 
бало да значи . Ово углавном значи : џин, језеро, орах, орахово стабло . Утолино 
су се оријенталисти сложили оно значења, после дуже аргументације. 

Стари Римљани су Ориона звали на разне начине . Осим грчног нази ва , ово 
сазвежђе је имало и име I<андаон , што је био један од надимака бога рата , Марса . 
Други називи били су : Бела тор - ратнин , Гигас - по имену једног Вергилиј е вог 
џина, Нукс, што значи орах и што подсећа на арапско, ал-џавза. 

Орион је у Европи, у каснија времена углавном Орион , мада има и других на
зива. Енглези га зову Хантер (ловац). Код Мађара, Орион ј е Снитсна звезда, а нод 
Лапонаца - Рибар, Пецач. 

Шпанци зову Ориона на неколино начина : Ел Валианте , Ел Хомбре фуерте и 
Ел Подерозо. Ово значи редом : Јуначина , Снажан човен и Моћан . На острву Ибиси , 
ноје припада Балеарсним острвима , Орион замишљају сасвим другачиј е . Ово саз 
вежђе они зову Ес Бордонс , што значи Обади! 

Индуси виде у Ориону јелена и зато га зову Мриrа . I<итајци , ној и су имали 
друнчију концепцију о сазвежђима, виде у сазвежђу Ориона исто што и многи други 
народи - ратнина . Орионова глава је Чеу, а појас Чан. У XVIII вену, нитајсни 
астрономи називају Ориона Чен-Сиеу, што значи Величанствено сазвежђе. У 300 
нитајских саэвежђа, нолико је износила њихова подела, није било тано велиног и 
репрезентативног сазвежђа као што је био Орион. Ово је лако разумљиво, ано се 
подсетимо да је једно њихово сазвежђе често било номбиновано из 2 до З звезде, 
а није ретност, да је једна звезда сама представљала читаво сазвежђе. 

За Јапанце , ноји ово сазвежђе називају Сакамасу-боши, Орион ј е винска мера , 
или вин сна ме ши на. 

Врло су занимљиви називи које је сазвежђе Орион добило у Африци, обе 
Америке и Океанији, али је услед недостатна простора немогуће набројати, макар оне 
најинтересантније . Орион је код Еснима добио назив Велини Есним. Јаванци у Ори
ону виде плуг(!) и називају га Линтунг бунух . Урођеници из Гвинеје , црнци Фанг , 
сматрају ово сазвежђе за гуштера и називају га Толо . Индијанци из Гран Чана дали 
су му назив Хуирајуаса, чије је значење занимљиво, Птичји састанан . 

Алфа Ориона, коју данас називамо Бетелгез, добила је први пут своје име у 
Месопотамији. Вавилонци су је назвали · Рин-ин . Манкиб-ал-Џавза ј е њен арапсни 
назив и значи џиново раме . Осим овога назива постојао је низ арапсних имена за ову 
звезду, а прено речи Бед-ел-Џауза, добијено је иснварено име ноје је данас у упо
треби. 
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Бета Ориона, или Риrел, добила је свој назив од чувеног самаркандског ас
тронома , Улуг-бега. Улуг-бег је означио ову звезду као: Риџл-ал-Џавза ет-јусра. 
Другим ре <tима : Џинова лева нога. Од прве речи "риџл" , формирало се Риrел . И 
код старих Грна и Римљана термини : Поис Ориос и Пес Орионис, значе исто _ 
Орионова нога . 

Гама Ориона је позната звезда Белатринс , тј . Ратница. Као такву је спомиње 
Верпти ј е у свом спе ву "Енејиди" . Арапсно значење је , лева џинова рука , ал-Јад ел 
Јасар ал-Џавза . 

Звезде Орионовог појаса , тј . з везде Делта, Епсилон и Зета, које су врло 
упадљиве својим распоредом и сјајем , пружиле су прилику машти разних народа, 
да овом делу Орионовог сазвежђа да разна имена . Арабљани су ове звезде назвали 
ал-Минтана ал-Џавза , или Џинов појас, исто тано и ал-Нитак, тј . струк. Од овога су, 
касније, те три звезде назване именима: Алминтана , Алнила~1 и Алнитак. Грци по
менуте звезде су назвали Зоне , а Римљани- Цингулус , што је једно исто , тј. појас. 

Европски народи насније дају низ назива овим трима звездама . Еиrлези, на пр . 
има ј у прено десет термина за Орионов појас . Заједничко је многим европским на
родима, што у тим з вездама виде штап , или батину. Јаковљев штап , Фрејин штап, 
штап Јована из Милана итд. (Јован из Милана ј е Сириј ус, узгред буди речено) . Наш 
народ их назива Штапци . Шпанци, поред осталих израза за звезде појаса у Ориону, 
кажу Ел арадо, плуг; I<аталанци Елс трес улс - три ока ; у близини Барцелоне, три 
звезде ј едноставно називају триљонс , што ј е постало од речи трес -три. 

За Финце је ово мач и он се зове I<алеван Миена - I<алевин мач, по њихо
вом чувеном ј унаЈ<У I<алеви . Басутоланђани, у Јужној Африци, зову Орионов појас 
Маналуб - Дивља свиња. За Маоре, на Новом Зеланду , Орионов појас је амбар и 
за њега имају више назива : Таутору, Те Туне о Мани итд . За становнике Џилберт 
оставља то је : Тани-нароа , тј . Риба р. Становници острвља Футуна, на самој датумсној 
граници , звезде Орионовог појаса ј едноставно називају Толу, што има исто значење 
као и оно шпансно - триљонс. 

Стари Ма ј е су звезде о нојима ј е реч називали Ак Ен, што значи норњаче . 
Не!<И Индијанци из Гран Чана називали су ове звезде, Сип ануб , дакле , основица , 
база свих звезда . 

З везде у правом Орионовом мач у, ној е су обележене бројем 42 и словима тета 
и ј ота, назване су Сејф ал-Џазва , тј , Џинов мач. Мада ј е ово арапсни назив, чувени 
Улуг-бег ј е имао друго мишљење. Он је сматрао Ета Ориона за сабљу и назвао је име 
ном Шамшир. За I<итајце, три звезде Орионовог мача су Фа, тј. убојна сенира. За 
становнине острвља Џилберт, то је Тначни разбој и зову га Те-итуа-н-инаи . 

Најзад, да издвојимо још звезду обележену словом напа. То је ал-Риџл ал
Џума , или десна нога (џинова ) . Зато се ова звезда зове и једноставно, Алџумна. 

Потребно ј е на нрају ових ономастичних излагања рећи и ово. Било је доста 
понушаја да се сазвежђе Ориона "пренрсти". Сви ови понушаји су слични по томе, 
што ни један није прихваћен. Најснорији и најзанимљивији је предлог Еиrлеза 
Херберта , из године 1942. Мистер Херберт је у свом спису, "Боље небо" , извршио 
норениту реформу небесног свода , бар што се тиче назива сазвежђа . Он је предло
жио ново име за Ориона, ноје би гласило "Поморац". Даље, звезде Бетелгез, Ригел, 
Белатринс, Минтана, Алнилам, Алнитан и Алџумна, тј . звезде алфа, бета, гама, делта, 
епсилон, зета и напа , треба да одбаце своја арапсно-римска имена и треба да добију 
имена чувених помораца и истраживача , овим редом : Нелзон, Дрејн, Хонинс, l<ун , 
Колумбо, I<абот и Магелан . Идеја није лоша, само је, нажалост по Херберта, није 
прихватила Интернационална астрономска унија. Ано овом предлогу треба инаЈ<Зв 
номентар , онда ј е то овај: од седам помораца, није на месту да петорица буду земљаци 
предлагачеви. 

Други предлози за измену назива Ориона су и сгарији и још лошији : Свети 
Јосиф, Римсни Двоглави Орао и Наполеон . Но, ово су, Ј<ЗО и Хербертова идеја, биле 
сасвим ефемерне појаве. 

Драzослав Ексинzер. 
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НОВИ УСПЕХ АМЕРИЧКЕ КОСМОНАУТИКЕ 

У серији успеха амернчЈ<е и совјетске носмонаутине, ноја је била нарочито 
плодна у првој половини ове године , ево још једног - успешно лансираље васи
ононсног брода "Гемини-4" са два носмонаута у набини, Џемсом Мандивитом и 
Едуардом Вајтом . 

З јуна ове године из базе у Ј(ејп Кенедију уз помоk ранете "Титан 11" нренуо 
је на своје четвородневно путоваље, васионсни брод из нласе "Гемини " , да у астро
наути ци САД направи оно што је до сада пошло за руном само храбрим Ј<Осмонаутима 
СССР-а: у т I<Y лета носмонаут Вајт треба да напусти брод, да се "прошета" носмосом 
и поново седне уз свог сапутнина Мандивита. Уз овај подвиг и 11 енсперимената 
нонструнтивне и медицинсне природе, ноји треба да дају одговоре инжељерима и 
ле Ј<арима на Земљи, васионсни брод треба да оствари "носмични рандеву" тј. да се 
сретне са ранетом Ј<оја га је избацила и ноја ke нружити оно брода. Храбри носмо
наутн су успешно извели планирани нрограм, сем носмич1<ог рандевуа. Пилотима 

брода није пошло за руЈ<ОМ да "ухвате" ранету у огромном пространству ноје их је 
ОЈ<р уживало. После лета од УЈ<упно 97 часова и 57 минута, за Ј<оје време је пређено 
сноро 2,590.525 Ј<м., васионсни брод је ударио о таласе Атлантина, 70 1и1. западно 
од тачке где је било предвиђено спуштаље. За то време брод је направио укупно 62 
нруга ОЈ<о Земље . 

Едуард Вајт је успешно обавио свој део посла: напустио је брод и "шетао" 
носмосом оно 20 минута, причвршћен за васионсю1 брод наблом другум 7,5 метара. 
Кретаље ван брода Вајт је обавио уз помоk тзв. ранетне пушне. Ово је био први 

амерични носмонаут ноји је напустио 

васионсю1 брод. У тону лета, амерични 
носмонаути су два пута срели ј еда в сате

ли т за Ј<ОГа се претпоставља да је 

"Пегаз 11". Са тел и т је снимљен нино
намером са растојаља од оно 500 KAt . 

7 јуна 1965 године, "Гемини-4" 
се успешно спустио на површину Ат

лантина. Смаљеље брзине брода изве
дено је помоћу четири ретро-ранете 
(р:l!<ете за ночеље), помоkним и главним 
падобраном. Кабину са Ј<осмонаутима 
прихватилисухелиноптери и пребацили 

на носач авиона "Весп", Ј<оји he их од
вести до Кејп Кенедија. 

Енипе научн~ЈЈ<а, июнењера и 
ленара, сада анализирају успешно за в р
шен и лет. Њихови резултати учиниhе 
да наредни лет тандема Г ор дон Куп · р 

и Чарлс Конрад у августу ове године , 
буде још сигурнији и са техничЈ<ОГ 
становишта нориснији. Да ли he овој 
двојици америчних астронаута поhи за 
руком да остваре "носмични рандеву" 

или he то пре љих понушати совјетсни 
!<осмонаути- за сада се не зна. Једно 

)е сигурно, да се ованав рандеву мора 

обавити пре него што се нрене васион
сним бродом са посадом, на нама нај
ближе небесно тело - Месец. 

Ии:Јiс. Д. Kue:Jiceвuli 
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MOGUCNOSTI SKRACENJA PROGRAMA GEMINI 

Pretpostav lja se da се rashodj NASA na programи "Gemjnj" prebacjtj predvjdenи 
cjfru do zavrsetka programa, kojj се Ьiti posle planiranog roka. 

PrvoЬitno је program "Gemjлj" Ьiо predvjden kao medиetapa jzmedи programa 
"Mercиry" ј "Apolo" kao ј za eksperjmenrjsanje za sиsret и kosmosи . Prj krajи 1961 go
djпe prerpostavljalo se da се ras lюdj za program "Gemjnj" jznos jrj 500-600 miliona do
Jara, d k se prvj let broda sa covekom predvjdao za kraj 1 96З. godjne. 

Progгam j zvodeпj a projekra "Gemjпj" daleko zaosra je za planjranjm rokom . Prvj 
pjlorjraпj let jzvede п је 22 marta 1965 godjп e. Njemu је prethodjlo eksperjmetalno lansj
ranj e ро baljsrjckoj putanjj 19 janиa ra 1965 god. predv jdeno za jspjrjvanje rada sjstema 
broda pod najnep \1 ljпjjjm иs l ov jma иl aska и atmosferи. Prema tome pn1j let је ostvaren 
sa zaka·njenjem od 18 mesec j, а trosk vj zasada jzns е IЗ 50 mjljona dolara. 

Bez obzjra па gornje faktOI'e jzvodenje programa "Gemjnj" се omoguCirj dobljanje 
podataka пeophodп jl1 za j zgгadnjи s j gurпog pjlorjranog kosmjckog Ьгоdа sa mпogosrru
kjm пamenama. Оs п vпј ргоЬЈеm је и tome da zakasnjeпje programa "Gemjnj" mofe 
pomerjrj р cetak os tva г jvanja pr grama "Apolo", k јј је predv jden za prvj kvartal 1967 
god. Ako se deset plaпjraпjh lans jranja Ьиdи ostvaJ·j,,ala ро planи (4 lansjranja godjsnje) 
program "Gemjnj" се bar za j ed nи godjnи pomerjrj program "Apolo". Iako је sa tehnjcke 
racke gledjsra mogиce jzvodenje jstovгemenih lerova ро оЬа programa, ukoljko se njihovo 
Ians jranje vr·j sa I·azljcjril1 sta гtnil1 mesta, а teorjski Mjss jon Control Center mofe da 
obezbedj jsrovremeno иp rav ljanje le rom dva kosmjcka broda, jpak ofjcjjeJnj krugovj 
NASA pokиsavaju da izbegnи teskoce koje mogи da jznjknи kao rezиltat paralelnog 
jspuпjavanja dva pгograma . Zbog toga NASA pokиsa\la da do pocetka pгograma "Apolo" 
jzvrsj sve predvjdene letove ро programи " Gemjni", smanjиj uCi jnrervale jzmedи dva 
lans jгanja. NASA predvjda da jzvt·s j З laпsjranja и 1965, б и 1966 ј 1 (poslednji)- pocetkom 
1967 godjne. 

Ciljevi p1·ograma 

Program "Gemjnj" ukljиcиje 10 pi1orjraпih letova, za vreme kojih treba da se jz
vrsj 50 razliCitih nаиспјh, teJшjckih ј tehno1oskih eksperjmenata. Najznacajnij i се Ьirj ek
sperjmenti vezani sa jzlaskom coveka jz broda и kosmicko prostraпsrvo (predvideni и 5 
1etova). Pivo је plaпiгano posmatranje kosmosa iz otvorenih kablna bez iz1aska iz broda, 
zatim париstапје broda ј kretaпje и kos jm(;kom prostl'anstvи роnюси indjvidualniћ sis
tema za kretanje Љ·mе Ling-Тет со-Voиght. Prj tome се se kol'istiti sistemi za zastitи 
razradenj od Manпed Spacecraft Сепtе1· NASA. U poslednjih sest leюva Ьiсе jsp robano 
sest razliCirjh metoda, sиs 1·eta na 01:Ьiti da Ьi se ispjra1e пeophodne izmeпe na brodи, ra
cunaJ·i ј radjo1okacjoп j sjsremj. Poied toga, proverjce se metoda susreta izabrana za let 
kosmickog broda "Apolo" na etapi spиstanja na Mesec i povratka na Меsесе\'и orbltи radj 
sиsreta s komaпdпom staпicom . 

T esko је pred11ideti na koji се nасјп NASA иspetj da иbrza 1etove ро programи 
,, Gemini" . C:ak ј kada ne Ьi Ьilo пeizbezпih kvarova i otkazivanja, nюze doCi do gresaka 
korjscenjem пe tacпih iпfoпnacija do bij eпih и j edпom letи za izvodenje s1edeceg. 

Os jm toga, и sadasnje vreme иloga programa "Gemiпi" za razradи metoda pres
retanja ј sиsreta na OIЬi ti nij e tako vazna kao sto ј е to izg1edalo na pocetkи programa. Као 
dokaz za to s lиz i resenje NASA, do пeto sl'ediпom 196З godiпe, о razradi rakete-nosaca 
"Satиrn IB" za koriscenje иmesto rakete- nosaca "Saturn 1" s ciljem iz,,rsenja svih letova 
ро programи "Apolo" . Raketa- nosac "Satитn IB" sracuпata ј е za kol'istan teret od 15.440 
k.g, ј moze i zпe rj па огЬitи sateli ra Zemlje kosmjcki brod "Аро1о LEM" s malom rezervom 
gorjva predvidenom za motor L EM i piojektjJskj deo. То се omoguciti kosшonaиrjma da 
prOI'eie и иs lo v ima 1eta ро o l'Ьiti sateli ta Zemlje najkriticnije etape leta na Mesec, иklји
сијиСi odvajaпje i povгatak kosmickog broda "Аро1о", sиsret sa staлicom LEM ј pre1az 
na nји dva kosmonauta, razmimoilazenje dva aparata na odredenom otstojanjи, presre
tanje ј sиsl'et. 

Uloga t1·епiтапја и lettt 

NASA smatra, da kosmjckj brod "Geminj" njje vjse jedjnj trenazer za jmitacjjи 
leta na Mesec, jako letovi broda "Geminj" morajи da se izvode radj prjpreme kosmonaиta 
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od kojih се Ьiti izabrana posada za brod "Apolo". Za ispunjenje tog zadatka s tacke gledista 
troskova pogodniji је brod "Gemini" od broda "Apolo". 

Ukoliko ВВС misli da koristi varijantu broda "Gemini" (brod "Gemini" В) u svoj
srvu dela koji se odvaja od orbita\ne Iaboratorije MOL, radi njegovog povratka na Zemlju 
neki letovi na brodovima, "Gemini" mogli Ьi Ьiti korisni za pi\ote. Porcd toga u vladiпim 
krugovima postoji tendencija da se projekti "Apolo", "Gemini" i MOL smatraju "nacio
пalnim" i NASA се najveCi deo snaga upraviti na ostvarivanje programa MOL/Gemini В 

Voprosy rakemoj tmliici, No 16, 1965 Bogdan Aleksic, fi z. hem. 

ДМИТРИЈ ДМИТРИЈЕВИЧ МАКСУТОВ 

-некролог-

12 августа 1964 године завршио се живот Димитрија Дмитријевича Максутова, 
великог човена и научника, признатог оца совјетсЈ<е индустрије астрономсних уре 
ђаја, творца менисновог система. 

Д . Д. Максутов родио се 1896 г . у Одеси, у поморској nородици . Учио је у 
одесном Ј<адетсЈ<ОМ 1<0pnycy и у војно-индустриској шноли, али је од детиљства 
заволео астрономиј у. 

Још нао 12-годишљи дечаЈ< почео је nравити свој nрви рефлентор са огле 
далом nречнина 180 mm. У 15-ој години узраста Д. Д. Мансутов веh је био изабран 
за члана Русног астрономског друштва . 

На1шадни радови Д. Д. Мансутова nоказали су љегову nосебну многостраност. 
Био је дубоки теоретичар, талентовани стваралац, nознавалац технологије израде 
оnтичних прибора и велини мајстор оnтичар. Соnственим рунама Д. Д . Максутов 
је израђивао првокласна сферна, асферна и равна огледала, објентиве, сочива и 
призме најразличитијих размера . Немогуhе их је све и набројати. Довољно је сnо
менути Мансутову израду оптике за Шмитов телескоn АстрономсЈ<е оnсерваторије 
Енгелхарта са nречником сферичне плоче од 381 mm ; огледала nречнина 500 mm, 
у то време (1939 г.) највећи евроnсни Сунчев телескоn Пулновске опсерваторије 
и велики објектив од 820 mm са два сочива. 

Д . Д. Максутов организује и од 1930 г. формира лабораторију астрономсне 
оптике у Државном оnтичком институту у Лељинграду. Од 1952 г. он ради у Пул
ковсној опсерваторији, где се под љеговим руководством ствара одељеље за израду 
астрономских уређаја. 

Перу Д. Д. Максутова припада велики број чланана, описа љегових израђених 
уређај а и метода љихових испитиваља. Две кљиге Д. Д. Мансутова : "АстрономсЈ<а 
оптика" и "Израда и испитиван.а астрономСЈ<е оптике" (Ј 948 г.) постале су непроцељи
ви прилог совјетској производљи астрономсних уређаја. Класичан је танође и рад Д . 
Д. Мансутова "Анаберационе рефлентивне површине и системи и нове могу\шости 
љихова испитиваља" (1932 г.). По систему Д. Д. Максутова, nредложеном у том 
раду, израђен је апланатични рефлентор за Еривансну опсерваторију са пречнином 
од 400 mm и одговарајућом жижиом даљином 1 :32. Компензациона метода испити
ваља огледала, изложена у том и следећим чланцима, ноју је Д. Д. Мансутов nред
ложио још 1924· г., има велини практични значај при изради велиних савремених 
телескопа . Са успехом је примељена при изради огледала пречнина 2.6 т за рефлен
тор Кримсне астрофизичне опсерваторије. 

Поред астрономсне оптине Д. Д. Мансутов је израдио фотогастограф- уређај 
да фотографисаље желуца, оптичну минросноп иглу, телеснопсне наочари и многе 
друге уређаје. 

Више година Д. Д. Мансутов је радно на побољшаљу аматерсних (ШЈ<олсних 
телеснопа; трудио се да упрости љихову нонструнцију, оланша израду и побољша 
нвалитет слике. Ови радови довели су Д. Д. Мансутова до љеговог најважнијег 
оствареља - израде мениснова система. МениСЈ<ови телеснопи*, ноји по многим 

*) Назив телескоп овде се употребљава у значељу даленозор. То је nравил
није од досадашље употребе у значељу рефлентор. 
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параметрима имају предност над обичним рефленторима и рефраЈ<торима, извојевали 
су у нратном временсном размаЈ<у широно признаље у целом свету. И не само нао 
ШЈ<ОЛСЈ<И телеСЈ<опи него и нао телеснопи за разне астрономске радоr: е. Оnти•шо
механнчна индустр~ја и аматери израдили су веЛИЈ<и број мениснових, или нано их 
обично зову Максутових, телеснопа најразличитијих размера. Највеlш међу љима 
је телеСЈ<оп Абастумансне опсерваторије са мениСЈ<Оhl од 700 mm пречника и огле-
далОh! од 980 mm пречНШ<а. . 

За радове из области израде астрономСЈ<их уређаЈа и разраду мениснових 
система, донтор техничних науна, проф . Д. Д. Мансутов, иза_бран Је за дописног 
члана АН СССР, награђен орденима СССР, ~ двапут удостоЈеН зваља лауреата 
државне премије СССР. Мениснов фототелеобЈект_ив (в. сл .. . стр ... ) д. д. Маl<
сутова добио је "велИI<у награду" на међународноЈ изложби у Брислу. 

Последљих година свога живота Д. Д. Мансутов Је руноводио разрадом низа 
нових великих астрономсних телеснопа, учествовао у изради астроме~рисног. реq!
лентора са менисном и приnремао монографију "Мениснови системи , У I<OJOJ ЈС 
хтео ујединити све своје многобројне радове из те области. . 

Д. д. МаЈ<сутов отишао је од нас у цвету свог талента, али Је остао љегов 
огромни прилог науци, остали су љегови инструменти и методе, остало Је све велино 

и лепо што је учинио за астрономију . 

(Превео П . М. Ћ.) 

Др. Ј( . Н. Taвaciuшepua 

виши научни сараднин 

Пуш<овсЈ<е оnсерваторије. 

ТЕОРИЈА РЕЛАТИВИrЕТА 

О Теорији Peлaiiiuвиiiieiiia коју је А. Einstei~ йосиювио t~очещко,\t 
овог ciiioлeћa и која је од особиiiiог значй}а и за ae~иpOiюAt!IJY, tшсало се 
много како би се она учинила разумљивом и образованшt lteciiipyч.њaцuмa . 
И код нас је било дociiia оваквих йокущаја. Изгледа наАt да је иајусй~лији 
од ових чланак йокојноz Проф . Др. Михаила Пeiupoвulia ltatuez ua;~eliez 
мaiiieмaiiiичapa. Cмaiiipaмo да ће овај чланак који је йок . Пeiii.poll!!li об;авио 
1921 год . у јануарској свесци Срйскоz Књи"севног Гласника, биtии од иео
сйорне корисiiiи свима којима је био намењен и с iiioza га сада доносимо, 
ne varie tur. 

Р.Д. 

у тону последљих година учинила је прави преврат у схватаљима Јед~а теорија 
готово и незапажена пре двадесет и ненолино година, над се први пут ПОЈавила са 
циљем да на један, према дотадашљим појмовима необичан начин~ објасни извес~е 
специалне, у то време загонетне физичне појаве. Необичн_ост тео~иЈе пр~излазил~ Је 
од тога што јој је и сама основица у несагласности са наЈобич~ИЈИМ, наЈосновниЈИМ 
и од вајнада утврђеним појмовима, у чију неприносновеност ~ИЈе нино ни помишљао 
да днрне. Теорија иначе нема у себи ничега метафизичног; она Је потпуно реалистична, 
основана на реалним фантнма ноја данас нино не м?же пореhи и~ над се nође од тих 
фаната, њена је лоmчна и математнчна едификацИ)а у свима ПОЈединостима беспре-
корна. . . . . 

Математична Теорија Peлaiiiивиiiieiiia, о нОЈОЈ Је реч, понинла из понушаЈа да се 
објасне извесне парадонсалне појаве ноје произлазе из врло брзих нретања материалних 
делића, или тела, или елентрона, а ноје је иласична (Галиле јева и Њутнова) Механина 
била немоlша да објасни. На име, она је имала да образложи негативан резултат св~х 
дотадашњих понушаја да се апсолутно нретање једног система, онакво накво Је, 
истанне на видик ексnериментима извршеним у самоме _систему, без поређеља са 
нечим ван система, а ноји су резултати, према нласичНОЈ Механици, требали бити 
nозитивни. . 

И по иласичној Механици, ма нанве механичне појаве шт~ се дешаваЈУ у нак-
воме систему што се нреће униформно и праволинијснн, дешаваЈу се за посматрача, 
који се нреће са системом~ тано ~о да је систем неnонретан. Посматрач, херметички 
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затворен, на пример, у Жил Верновом пројентилу и избачен са овим из топа, не би 
могао ни на какав начин, без каквог спољнег знака, нонстатовати униформно право
линијско кретање своје и проје1<тила у номе је. Међутим, по истој Механици, било 
би му сасвим могуhно нонстатовати такво нретаље помону подесних оптичних или 
електриt.tних е1<сперимената извршених у самоме покретном систему. Тако, по тео

рији распростираља светлости, основаној на класичној Механици, претпоставља се 
егзистенција једне средине ноја је у миру и ноја проноси трансверсалне светлосне 
таласе са ј едном одређеном брзином , као што ваздух проноси звучне таласе . Пошто 
та средина , етар, нема транслаторног кретања у правцу распростирања светлосних 

таласа , по класич ној Механици могло се очекивати да не се подесннм оптичким или 
елентричним енспериментом успети истаћи на видин и h!ерити апсолутно кретање 
система у 1<0ме је посматрач , на пример транслаторна брзина наше Земље према етру. 

Танав ј едан енсперименат замислио је и практични извео најпре Michelson 
(1881 године) , а за тим Morley (1887 године) . Земља у своме годишњем кретању има 
извесну брзину транслације ноја се поступно и лагано мења у току године , тано да 
разлина брзина , што одговара њеним двама диаметрално супротним положајима на 
орбити (на пр .онима у јануару и ј улу) достиже 60 нилометара у сенунди . Та је разлина, 
дакле, толина да би се несулtњиво морала нонстатовати на веома осетљивом апарату 
ноји ј е за тај циљ био нарочито нонструисан и на номе се апсолутно нретање Земље , 
по предвиђањима класичне Механине, имало манифестовати у деформацији оптич 1<е 
слю<е што произлази од интерференције два подесно изабрана светлосна Зрака. 
Међутим , од свега тога није могло бити ништа: поред све своје нрајње осетљивости , 
апарат није констатовао предвиђену деформацију интерференцијске слике . Тако су 
исто и сви доцнији ПОI<ушаји дали само негативне резултате . · 

Тиме ј е било констатовано да ј е, супротно предвиђањима класичне Механике, 
немогунно истани на видик и мерити чисто земаљсним експериментима брзину Земље 
према непонретној средини нроз ној у се она крене . Чак је констатовано и то , да се 
никаквим физичким енспериментом извршеним у нанвоме систему који се крене 
транслаторно и са једнаком брзином , не може то кретање ни мерити ни истаћи на 
видик, ако се оно не упореди са другим нечим што је ван система. 

Тај је факт био полазна тачна за теорију релативитета . Он се показао да је у 
несагласности или са другом једном масом непобитних физичких факата, или са самим 
основама класичне Механике. Према једном елементарном ставу ове Механине, 
у чију тачност дотле није никоме падало на памет да посумња, транслаторна брзина 
једнога тела А према једноме телу В, које се и само креће транслаторном једнаком 
брзином х према једноме тренем непонретном телу С, а кад се А крене према С тран
слаторном брзином у, има за вредност разлику брзина у и х (адициона теорема о 
брзинама). Критичка анализа поменутих експеримената са негативним резултатима 
доводи до те дилеме да : или је овај последњи став, један од темељаца класичне Ме
ханичке, нетачан , или је нетачно да се светлост у вакуму распростире радиалио са 

. константном брзином . Међутим, овај је последњи факт утврђен многобројним и разно
врсним физичким експериментима и астрономским посматрањима. Па ипак, физичари 
и астрономи су се били нашли у недоумици шта да мисле о својим методама за које 
су држали да су стварно и несумњиво утврдиле поменути прост закон распростирања 
светлости . · 

Тада се појавила једна, за ондашње појмове фантастична теорија са циљем 
да доведе у с1шаД резултате поменутих експеримената и физички факт о радиалном 
распростирању светлости у вакуму са константном брзином. То је довођење у склад 
извршено на рачун дотадашње адиционе теореме о брзинама, која уступа место једноме 
другом, компликованијем закону за комбиноваље транслаторних брзина , а који логи
чки резултира из једне просте , али ипак фантастичне хипотезе . На име, Н. А. Lorentz 
и Fitz-Gerald , независно један од другога (1903-1904 године), уводе у Механику 
хипотезу да се сва тела, кад се налазе у униформном транслаторном кретаљу, скраћују 
У правцу l<ретања , и да је то скранивање (Lorents-oвa конШракција) у толико јаче у 
колико ј е вена брзина транслаторног нретања. Ту контракцију не може ни на накав 
начин констатовати посматрач који би био везан за тело што се ирене, пошто би сви 

инструменти за мерење. по истој хипотези, били скранени у истој пропорцији у којој 

и тело ноје се мери, али би њу могао нонстатовати посматрач са нанве утврђене тачне 
ван покретног система. 
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Lorentz-oвe математичне формуле , које према тој хиnотези одређују величину 
нонтранциј е, танвог су облина , да ј е, према њима, контранциј а ј еднана нул и !<ад је 
тело непонретно, и неосетна за мале брзине ; да је у толино мања у нолико ј е мањи 
количнин брзина тела и брзине светлости ; да расте са рашнењем ТОI'З нош1чнина , 
и да би се димензија тела у правцу нретања имала , по тим формулама , свести на нулу 
кад је тај ноличнин ј еднан ј единици, т . ј . иад се брзина тела изједначи са брзи ном 
светлости. 

И хипотеза и математичi<З теорија ној а ј е из ње изведена , сматране су, у време 
над су се појавиле, као једна математична жонглерија ноја не одговарц реалности , 
али која је имала бар своје занимљивости у томе што је, без ина l<вих нов и.х хипотеза , 
потnуно објашњавала негативност резултата експеримената Michelson-a, Morley-a, 
и других. У исто време, услед Lorentz-oвe ионтра1щиј е , сферична тела у понрету 
прелазе у елипсоиде спљоштене у правцу кретања , и то у тошшо јаче у иошшо ј е 
кретаље брже, што ј е дало Loreпtz-y могућности да без инавих других хипотеза 
логични објасни ј едну масу парадоксалних елеитродинамичиих и елекrромагнетсю1.х 

појава . 
Али, основне формуле те теориј е има ј у ј ош једну, за Природну Филозофију 

врло важну математичну особину, због ној е су после нратног времена привуl<ле 
пажњу механичара и физичара . Као што је познато, описивање механичких појава 
у простору и времену служи се једном , реалном или залшшљеном, чврстом основом В 
за поређење (ноординатни систем), према којој се појединости појаве обележавај у 
подесно изабраним скупом координата . Описати једно стање у једноме датом тренутну, 
значи прецизирати бројне вредности тих 1<00рдината у томе тренутну. Описати дату 
појаву у датоме разману времена (закон по иоме се појава збива у томе размаку вре
мена), значи прецизирати начин на који се бројне вредности координата мењај у у 
току тога времена . Ано се буде променио координатни систем В, очевидно је да се 
тиме у опште мењају и вредности координата и закони промена у којима се састој и 
појава . За прелаз из једнога таквог система В у други l<анав систем В ' I<Ласична Меха
ника прописује један скуп формула које изражавају вредности иоордината и времена 
у систему у В ' над се оне знају за систем В и кад се зна положај или нретање система 
В ' према В (такав скуп формула носи име Галилејве ШрансфорАtације). Једно просто 
математичко резоноваље доводи до занључка да, над је дато више система В, В ', 
В" , .. . непокретних или у униформном транслаторном кретању један према другом, 
за посматраче који би били чврсто везани за по један такав систем, треба да важи 
један исти закон појаве . Тачније казано : облик једначина које исказују законе про
сторно-временсних појава у каквоме систему, не треба да се мења кад се за основицу 
поређеља (координатни систем) наизменце узима какав непокретани какав покретан 
систем који је према првоме у униформно транслаторном кретаљу. 

Али искуство (поменути парадоксални експерименти) и доцније развитак 
Елентродинамине показали су да над су транслаторне брзине врло велике (осетне 
према брзини светлости) и кад се за nрелаз из једнога система В на други какав систем 
В' употреби Галилејева трансформација на коју упунује нласична Механина, горљи 
факт о неnроменљивости облина закона појава престаје да важи . Међутим, кад се 
прелаз изврши помоћу Loreпtz-oвиx формула (чији скуп, удешен за тај прелаз, носи 
име Lorentz-oвe Шрансформације), та непроменљивост остаје и за мале и за велике 
транслаторне брзине једнога система према другоме. 

Тај је фаит убрзо по појави Lorentz-oвe теорије привунао пажљу професора 
А. Einstein-a, који је од тада успео изведену математичку жонrлерију претворити у 
озбиљну, реалистичну, до краја логичку, хармоничну и данас опште примљену 
Теорију РелаШивиШеШа, помону које се не само објашњују познате, већ и предвиђају 
непознате механичке, физичне и астрономске појаве. 

(Наставиће се) 
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SELENIТI KOSMONAUТI SE Т АКМIСЕ ZA NAZIV NAJВOLJEG 

Skolske 1964/65 godine u osmogodпisnjim skolama cele Jugoslavije sprovedena 
је igra "Biramo selenite kosmonaute". Cilj igre је Ьiо : pruziti пajmladima priliku da se 
kroz takrnicenje iskazu, i da se ogledaju, uporedujuci svoja znaпja iz istorije vazduhoplov
stva, iz astronautike, astronomije, fizike primenjene na astronautiku i drugih vestina u 
kojima је takmitar morao da pokaze znanje i sposobnost, koju kao пosi lac buducih strem
ljenja u visine i daljine, treba da poseduje selenit - kosmonaut. 

. .El~inatorno takmiceпje se odvijalo slanjem kupona sa odgovorima па preko sto-
tшu p!tan)a. Na vecinu postavljenih pitanja devojcice i decaci su dali zadovoljavajuce 
odgovore. List "Aerosvet" preko cijih stubaca se igra odvijala morao је da se stampa u 
po~eeanom tir.azu da Ьi se zadovoljio broj onih koji su hteli da uzmu ucesca na takmicenju. 
Racuna se da )е ucestvovalo ukupno oko 30.000 takmicara iz cele zemlje. U drugom jezic
kom podrucju, u Sloveniji, "Pionirski list" iz Ljubljane sproveo је igru па istom principu 
kao "Aerosvet". Na osпovu plasmaпa i tacnih odgovora па pitaпja iz kupona (kojih је Ьilo 
7, па .sva~om ро 16 pitaпja), odredeno је 35 fiпalista koji su imali da se ogledaju па zavrsnom 
t~~~~en)u u .~eograd.u 18 i 19 maja. 1965. godiпe. Da Ьi se postiglo sto pravedпije oce
ПJ!Va.n)e ~akm1cara oru su podvrgnut1 psiho-testovirna, kao i testovima iz istorije astro
nautJke 1 vazduhoplovstva, prilikom kojih је doЬijena prva selekcija. 

Sam? finalno takmicenje odrZзno је 19 maja na SurCinskom aerodromu. Od pet
naest t~kr~нc~ra plasman me~u prvih devet је obezbedivao put u Sovjetski Savez, kod 
pokrovJte1)a 1gre Germana Tltova, poseta kosmonautima i astro-institutima. 

Pitanja u finalu Ьila su pretezno, gotovo iskljucivo iz astronautike. Takmicari su 
pokazali veliko poznavanje ove oblasti odgovorivsi na sva pitanja iz astronautike. 

. . Сео t?k ~avrsno~ ta~icenja ~renosila је Televizija, Beograd i na taj nacin pruzena 
pпlika takm1earuna koJI шsu dospeli do finala da prate igru preko ekrana. 

Ро zavrsetku takmicenja, pobednicirna је svecano urucena diploma selenita kos
monauta i p~edata im је zlatna selenitska znacka. Diplome је predao predsednik Komisije 
za astronau~u, iпZ. Kosta Sivcev koji је mladim selenitima-kosmonautima pozeleo dalji 
uspesan rad 1 ostvarenje najskrivenijih masta.nja. 

Covetllnstvo је zakoracilo u vasionski prostor а nasi seleniti su nacinili jos jedan korak 
u poznavanju osnovnih pojmova na kojirna Се da pociva njihova sutrasnja роЬеdа vasione. 

Sime Oltric 
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. По први пут у својој историји АстрономсЈ<О друштво "Руђер БошновиЋ" одржа
ло.Је Годишњу ~Ј<уnштину 23.3.1965 године у сопственим просторијама , на Народ
НОЈ опсерватори)и на Калемегдану. Поред велю<ог броја ученика средњих и ос
новних школа из Београда, Сремсне Митровице, студената ПМФ из Београда, Снуп
штиЈI:и су присуствовали представшщи Катедре за Астрономију и механиЈ<у ПМФ, 
ВС}, Астрономсне опсерват рије из Београда, подружница из СремсЈ<е МЈ-1Тровице, 
Зрењаtпtна и други љубитељи астрономије . Скупштиии је присуствовало око 100 лица. 

Снупштину је отворио председниi< друштва Др. Радован Даниk . Пр читаш-1 су 
поздравни телеграми из Загреба и Сарајева, кој е су упутили астрономсне и астро
наутичне сеЈЩИЈе из тих градова. 

Представющи подружница из V и XI београдсне гимназије и подружнице из 
Сремсне Митровице су поздравили Снупшпrnу и пожелели много успеха . Затим је 
прочитан извештај Управног одбора. 

У извештају је истаннута антивност Управног одбора , ноји ј е у заједници са 
натедром за астрономију ПМФ и Астрономском опсерваторијом понренуо уво
ђење наставе астрономије у средље шноле нод просветних органа СФРЈ и Републине 
Србије. 

Затим ј е говорено о тешноl1ама оно издавања часописа "Васиона" због унида
ња дотација од стране Републичног Сенретаријата за научио истраживачни рад . 
Да би часопис могао нормално да излази у Ј 964 години помогао је ВС}, дотацијом од 
600 000 динара. За излажење часописа у протенлој 1964 години исцрпљене су све 
залихе ноје су постојале у благајни Друштва , тако да се сада налази у врло тешној 
ситуацији у вези изда вања часописа у 1965 годию-1. 

Друштво се унључило у рад аtщије "Науна младима", но ја има за задатан да 
учею1цима омогући проширење знања из појединих научних дисциплина ноје га ин
тересују. 

Вредно ј е поменути, а и истаkи, да је у овој години ноначно изграђена На
родна опсерваторија и свечано отворена 20. 12. 1964 године. Због објентивних теш
ноhа до ·ове снупштиие она није почела са радом, али се верује да ће се и то однло
нити и у догледно време почети са радом. 

У току године је посвеhена велина пажња оспособљавању младих људи и 
ученика који fie по почеп<у рада Народне опсерваторије бити носиоци посматрачке 
активности. 

Треба нарочито истаhи V и XI београдску гимназију у којој је организован 
циклус предавања, основну шнолу "Драгица Правица", у којој је поред низа пре
даваља организована астрономска и астронаутичка изложба, основну шнолу "Ђуро 
Стругар", у нојој је та1юђе одржано ненолино предаваља. Овде треба истаl;и зала
гање дирентора Астрономсне опсерваторије Др. Василија Оснањана, асистента 
астрономске опсерваторије Аленсандра Кубичеле, генералног сенретара Пере М. 
Ђурковића. 

У извештају Надзорног одбора је констатован савестан и уредан рад благајне 
Друштва. 

Дис•<усија по извештајима је била врло плодна. Констатовано је да треба 
уложити вefie напоре, да се уведе настава астрономије у средње шноле. На нрају 
Скупштине је изабран нови Управни и Надзорни одбор . Нови Уnравни одбор се 
нонституисао на својој седници на следеfiи начин: председнин Др. Данић Радован, 
генерални секретар Перо М. Ђурновиh, сенретар Марија Миздран, благајник Ра
домир Грујиfi, библиотенар Милорад Ђокић. 

Чланови Управног Одбора су: Др. Василије Оснањан, Др. Бранислав Ше
варлиh, Др. Јован Симовљевић, Др. Милош Зеремски, Др. Ђорђе Телеки, Инж. 
Коста Сивчев, Душан Лакиh, Ненад Јанновић и Софија Саџаков. 

Надзорни одбор: Арсенијевиh Јелисавета, Југовиh Катарина, Милан Мијатов. 

Софија Саџако. 
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Астрономсно друштво " Руђер Бошновиh " отворило је Народну Оnсерваторију, 
ноја је nочела са радом 13. јуна ове године. 

Оnсерваторија се налаз и у ДесnотовСi ј Кули у Горљем Граду на Калемегдану, 
ноја је за ову сврху адаптирана благодареhи средствима добивеним од Снуnштине 
Београда . Оnрема оnсерваторије је врло добра. На тераси нуле су nостављена два 
енваторијала, Zeiss-oв ( 1 Ј О 1 2000 мм) добивен од Астрономсне оnсеР.ваторије у 
Београду и Ot1vav -oв (100 1 1750 мм), понлон nредседнина друштва. Проф. Др. 
Даниhа . Обадва рефраЈ<ТЈра дозвољавају увеличаље до 330. Стубови за ове 
инструменте и монтираље са nодељеним и осветљеним денлинационим и часовним 

нруговима израђени су у механичЈ<Ој радионици БеоградсЈ<е Астрономсi<е оnсерва
торије . На обадва инструмента монтиран је по Ј синхрони :юван матор, чиме је 
осигурана и снимаље неба. Поред ова два главна рефрантора Народна оnсерваторија 
расnолаже још и са два рефлентора типа Cassegrain (46/700 мм) са енваторијалном 
монтажом . Оnтина и механичЈ<И делови су наша nроизводља . Набављено је још 
и 5 рефрантора nонретних, совјетсне nроизводље (80/800 мм) танође са енватори
јалним nостављаљем. На терасу се износи и један терестичан мононуларан дурбин, 
ноји служи публици за nосматраље околине Београда, а може се користити 
и као тражилац комета . У сутерену зграде је потnуно модерно оnремљена фато 
лабораторија. · 

За наставу служи дозидана учионица са 80 места, оnремљена свим утензи
лијама (пројенционим аnаратима, еписноnом, диасноnом, оптичном нлуnом, освет
љеним глобусима неба и Месеца) . 

Постоје још и теодолит, звездани часовници, радиоаnарат за пријем вре
менских радиосигнала, нимограф итд. 

Особље Народне оnсерваторије сачиљаваiу управнин, заменин уnравнина, 
секретар и 2 дамара (Ћурновић, Кубичела, Стуnар, Ћонић и Чубра) као и известан 
број сnољних сарадника . 

Рад се за сада одвија по следећем nрограму . За nублику је опсерваторија 
отворена четвртном и недељом од Ј 6 до 22 часа, са nредаваљем сване недеље 

од 19 до 20 часова. Посета је добра и број посетилаца тих дана нреће се од 180 
до 500. У остале дане изводи се настава за млађе чланове Друштва, теорисна и 
nрантична, у циљу љиховог сnремаља за спољне сараднике. 

Н:ајесен нада почну шноле биће организован рад са групама ученина, 
nретежно старијих разреда, којима !;.е се поред разлагаља о носмографији, омогу
ћити и прантични радови на обрађиваљу - огледала, фотографисаља неба итд. 
Предвиђа се и рад са студентил1а астрономије о чему је nостигнут споразум са 
натедром астрономије природно-математичног факултета . Тако исто и са астронау
тичарима преко одговарајуће секције Ваздухоnловног савеза. 

Од 28 јуна до 3 јула одржан је семинар из астрономије са професорима 
(10 учесника) из разних гимназија С. Р. Србије, предвиђених да nочну са наставом 
носмографије у својим шнолама. Учесници семинара понели су собом по један 
одличан инструмент како би у местима свога деловаља образовали подружнице 
нашег Друштва, што ће знатно проширити делокруг рада Друштва. 

Иако кратко, досадашље искуство поназује да и код публике и код школсне 
омладине постоји врло велико интересоваље. Ова онолност улива нам наду да ће 
Народна Опсерваторија потпуно испунити свој nревасходан задатак популарисаља 
и ширеља знаља из области ове лепе науне . 

Р. Д. 
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Astronomsko druitvo u San Mateo. 
- U kaliforniskom gradu San Mateo 
osnovano је ujesen Ј 962 San Mateo As
tronomical Society, drustvo JjuЬitelja as
tronomije koje је okupio Ernest L. Schlage 
i koje је svoj rad otpocelo pod njego
vim predsedniSrvom. Iako sasvim mlado, 
ovo drustvo је za samo tri godine po
stojanja pokazalo izvanredan uspon, а u 
postignutim rezultatima nadmasilo mnoga 
starija drusrva u Americi. 

Uprava drusrva obezbedila је za pre
davace mnoge ugledne astronome sa 
kaliforniskog univerziteta i sa opser
vatorija Mount Wilson, Mount Palomar 
i Mount Hamilton. Veci broj clanova 
drusrva, narocito mladih, posetio је op
servatoriju Mount Hamilton da Ьi se 
upoznao sa njenim radom i instrumen
tima. Takode је razgledan radio teleskop 
univerziteta u Stanford-u. Mnogi cla
novi drustva vec raspolazu instrumentima 
za posmatranje neba, а neki su ih i sami 
napravili. 

Na slici se vidi grupa clanova na svom 
posmatrackom terenu, prilikom jednog 
nocnog posmatranja. пј 

један нов астрономскв часопвс 

Совјетска академија наука понре
нула је један нов часопис поnуларно
астрономсног нарантера. И то један, 
заиста, необично нвалитетан и добро 

опремљен "двомесечнин". 

Овај часоnис, а зове се "Земља и 
всељенаја" третиране у шест бројева 
годишље астрономсна, геофизичка и 
носмонаутичка питаља. Материјал је 
згодно распоређен. Осим општих пи
таља, нојима ће бити посвећено око 
2,5 уводна табака, nостоје рубрике : 
Научници, где се приназују великани 
астрономске науке из прошлости, за

тим: Симпозијуми, конференције, на
учни скупови. Следећа рубрика је: 
У опсеваторијама и институтима. За
тим следе: Експедиције, Астрономска 
настава, Дискусије, хипотезе и пред
лози, Љубитељима астрономије, Библи
ографија и Разна. 

Овај часопис маљег нварт формата 
има стотинан страна врло поучног и 

корисног штива, изложеног лако ц 

занимљиво. 
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За наше читаоце, који знају само 
русни језш< од страних, овај часоnис ће 
бити врло интересантно и nријатно ос
вежење , nошто за то гарантује, и~међу 
осталог и врло ауторитативан ре

дакциони одбор часописа у номе се 
налазе сноро 20 истаннутих научнина , 
од но ј их да nоменемо аi<адемине: Ми
хајлова и ФесеШ<ова; Др. I<уњицки 
и астронаут Феонтистов, та1юђе су у 
реданционом одбору. 
Часоnис не закашњава толюю, као 

што часоnиси астрономсног и других 

сме рова закашњавању. ЈануарСI<о-феб
руарски број је добијен у Београду већ 
у месецу аnрилу! 

Д.Е. 

Polarna svetlost па Zemlji је neoЬic
no Јер prizor i naucnici se njome bave vec 
dosta dugo otkrivajuCi razne njene tajne. 

Medutim, do pre nekoliko meseci se 
nije zпalo, ima li polarnih svetlosti i na 
drugim planetama u nasem planetskom 
sistemu. 

Dva naucnika sa Kaliforniskog teh
noloskog instituta, prilikom izucavanja 
Jupitera, metodama radio-astronomije do
sla su do zanimljivog otkrica. Oni su 
proucavali dzinovski planetin Van-Alenov 
pojas, sastavljen iz naelektrisanih cestica. 

Ovi naucnici su utvrdili, da se na Ju
piteru javljaju polarne svetlosti, samo 
znatno jaceg intenziteta nego one na 
Zemlji. 

Dragoslav Eksinger 

Нови успех АРАКА 

У недељу 4 аnрила 1965 . године у 
11, 30 часова nред око 1000 nристуних 
гостију и љубитеља ракетне технике, 
са сnортског аеродрома "Лисичји јарак" 
лансирана је двостеnена ракета "Стре
ла-АР-503", Анадемсi<ОГ ранетног астро
наутичког клуба из Београда . 
Уз заглушујући nуцањ, nраћена ду

гим nламеним реnом, "Стрела" се ви
нула у небо. На висини од 40 метара 
уз nрасак се одвојио "бустер" и у деј
ство је стуnио други стеnен . Танка 
нит сивог дима означавала је nутању 
другог стеnена, кога је пратио једно 
време заостајући "бустер". После не
nуних 10 секунди, ракета се изгубила 
у правцу севера, док је "бустер" пао 
800 метара од лансирне рамnе. 
"Стрела" - АР-503" је двостеnена 

ракета са чврстим горивом, дуга 180 

сантиметара и тешка 12 килограма . 
Први стеnен ј е тежаi< 5 нилограма а 
дуг 70 сантнмегара, понретан снаж

ним мотором nотисна 297 килограма 
но ји је ра и о О, 7 сенунд и и за то вре~iе 

утрошио је О , 8 юшограма раt<етног 
барута сnецифичног импулса И п = 230 
сеi<унди, nостигавши nри том брз~шу 
од Ј 46 ,1/ fсек. У тренутку nрестанна 
рада мотора nрвог стеnена стуnио је у 
деј ство "nосреднин" чије ј е енспло
з~mно nуњење раздвојило ансамбл . Ис
товремено ј е у дејство стуnио мотор 
другог стеnена који је развио потисан 
од 24 кz у трајаљу од 14,5 сек. норис
тећи за nогон ранетно гориво "А с
ф а л т" - К а л и ј у м р е р х л о р а т 
чији је сnецифични имnлус Ис п = 188 
сек. Утрошивши 2 кz горива други 
стеnен је nостигао брзину од 442 
m/sek или Ј ,3 Маха. 

Ова ранета је четврти члан поро

дице "Стрела" . Прва, лансирана З.V 
1964. била је једностеnена а за nогон 
је нористила гориво ЦИ:НI<-сумnор. Дру
га је била идентична nрвој, а лансира
на је на смотри у Ријеци. Трећа, nрва 
двостеnена ранета, лансирана је 2 1 . Х. 
1964. и nостигла висину од nреко 8.000 
метара . 

Четврта "Стрела" или "503" нако 
је њени I<онструнтори зову, лансира на 

је под уг лом од 60°, nостигла је висину 
5.300 Al и домет од 9.000 м. У времену 
од 40 сенунди антивиран је "трасер" 
ноји је падајуlш нраi< nутање обележа
вао црвеним nламеном. На висини од 
З .000 м у реону села Оnова а1пивиран 
је падобран. Услед јаног ветра ранета 
која се спуштала nадобраном nристала 
је у nредео nоnлављеног терена, тано 

да није nронађена. "503" је досада нај
савршенија лансирана ранета изра

ђена у АРАК-у. Поред високонвали
тетног горива ракета је била оnрем
љена сатним механизмом са nрогра

мером, енсnлозивним аутоматом за от

вараље nадобрана и nламеним трасером. 

Лет је био nрограмиран на основу 
балитистичке анализе . Програмер је био 
nодешен тано да се nрви стеnен одвоји 
О, 7 се к nосле старта истовремено ак

тивира други стеnен. 15 секунди пре 
антивирања nадобрана антивиран је 
"трасер" који је радио 20 секунди. У 
55. сенунди стуnио је у дејство ек
сплозивни nадобрански аутомат, одба
цио наnу и аi<тивирао nадобран. Цео 
програм одвијао се без грешке;. 
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У TOI<Y овог npoлel1a очеi<ује се још 
2-3 лансирања из nрограма "Стрела" . 
Ова лансирања имају за циљ да nот
врде резултате nостигнуте досадаш

њим лансирањем. Поред тога АРАК 
сnрема nрва лансирања из nрограма 

"Сонда". То ће бити једностеnена ра
кета тешна 40 кz, дуга 2,5 м nречника 
128 љч. Расnон стабилизатора износи 
601 мм. Снажни ранетни мотор са 
nотисном 2000 кz и временом рада 1,1 
сек избациће ранету на висину од око 
6.000 Al. 

У максимуму nутање енсnлозивним 
путем одвојиfiе се наnсула и сnустити 
nадобраном дон ће ракета наставити 
слободан nад. 

Од успеха ових лансирања зависи 
да ли ће двостеnене "СОНДЕ" nо
летети овог лета до висине nреко 

15.000 метара. 
Александар Маџарац 

Na osnovu podataka sa letilice "Ma
riner П" koji nije zabelezio postojanje 
magnetnog polja oko Venere, а koji је 
registrovao fluks cestica solarnih vetrova 
u blizini Venere izneta је nova teorija 
о poreklu i sastavu Venernih oЬlaka. 
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Vodon.ik iz solarnih ' 'etrova reaguje sa 
komponentama gornje atmosfere Venere 
uglavnom СО i N 2• U toku duge noci 
(R> 1400 cas?va) iz\rr· i е polimerizacija i 
kondez~vanJe produkata reakcije kao i 
spustan)e oЬlaka na nize slojeve a1mosfere . 
Posto _s u i izvor vodonika i proces rege
neraciJe sralш, zadovoljeni su uslovi za 
postojanje sralnog sloja оЫаkа. 
(Planetary and Space Science, decl 964). 

В. А. 

Raketa "Titan 2" koja је predvidena 
da iznese "GemiнiGT-2" brod bez posade 
na vasionski let, nije uspesno starrovana 
9-og decembra iz baze Саре Kennedy. 
Nakнadno је dato objasnjenje da је doslo 
~о prskanja jedne cevi za hladeпje u 
)edпom od motora sto се odloziri sledece 
lansiranje do januai"a Ј 965 god. Ovo се 
uticati i na datum izvodeпja prvog leta 
sa posadom u okviru programa Gemini. 
(Flight, 17 dec. 1964) В. А. 

Oko 20 naucnika се Ьiti izabrano 
da se s1edeceg proleca pridruze grupi od 
29 astronauta koja se sada priprema za 
vasionske letove. Ova odluka је dosla 
posle mnogobrojnih zahteva koje duze 
vremena ulazu americke naucne organi
zacije. Kandidati treba da ispune izmedu 
ostalih i sledece zahteve: da su rodeni 
posle avgusta Ј 930 godine, da nisu visi 
od 6 stopa /oko 180 cm/ i da imaju rang 
magistara ili doktora prirodnih, medi
cinskih i1i tehnickih nauka. 
/М/ R, 26 oct. 1964/ В. А. 

Sovjetski naucnici nameravaju da 
koriste helijum umesto azota za podesa
vanje atrnosfere u vasionskim brodovima. 
Sadasnja atmosfera opisana је kao "kiseo
nicno-azotna smesa" sa temperaturom od 
11-зоос i vlaznoscu od 35-69% . Sa
drzaj kiseonika kretao se od 19-29% 
а ug1jendioksida od 0,2-0,7% . Zamena 
azota helijumom ne znaci da је sa dosa
dasnjom atmosferom Ьilo poteskoca, ali 
se isticu termicke i dekompresione za
stitne prednosti helijuma. Americki nauc
nici su jos rezervisani navodeci proЬleme 
koji mogu da nastanu pri naglim smanje
njima pritiska usled nerastvorljivosti gasa 
u ljudskom organizmu. 
/М/ R, 23 nov. 1964/ В. А. 

Lansirne rakete i urectaji znatno 
stradaju od ogromne mase vrelih gasova 
koji izlaze kroz mlaznik rakete. Zbog toga 
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ј е predlozeлo da u sklopu Jaлs irne rampe 
posюji uredaj koji bi pomocu visoko 
eлergetske vodeлe pare izbacio rake tu ла 
odredenu visinu na kojoj Ьi ро~iлјао rad 
ra ketлil1 motora. Tako ј е u L itchfield 
Parc u Arizoлi kompanija Good Year 
Jansirala raketu tezu od ј еdпе tone na 
visiпu od oko 70 m pomocu vodeпe pare 
doЬivene iz samo jednog ga l oлa foko 3,8 
1/ vode. Mak imalлi pritisak u cevi iz 
koje ј е la ns iraпa raketa i zпos i o ј е oko 4 atm 
а temperatura oko 200--250°С . Рага se 
doЬija ubrizga\•anjem vode u komoru u 
kojoj kapljice dolaze u dodir sa vrelim 
~esticama koje su produkt reakci je hemi
kalije ci je poreklo nije otkriveлo. 
/Chemica l Enginee ring, Nov. 1964/ В. А. 

Firma Lockheed projektuje kosmi~ku 
staпicu "Oiymp" koja се Ьiti dugacka 
19,8 m, precnika oko 36 m i i teska 90,7 
tona. Ро dolasku ла orЬitu upakovaлa 
stanica се se odvojiti od rakete поsаса 
"Saturп" -5 posle cega росiпје racunski 
programirani mehanizam za rasklapanje 
sta nice. Stanica se sastoji iz jednog cen
tralnog i tri radijalna dela od kojih S\•aki 
ima na kraju cilindricлi deo precnika 
5,5 m i duzine 12 m . Potpuno postavljanje 
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stanice treba da se zavrsi posle prvog 
kruga oko Zemlje. Stanica "Oiymp" pro
jektovana је za posadu od 24 coveka, koja 
се u toku duzeg boravka izvrsavati raz
liCite zada tke. 
/Voprosy rak. teh ., N o. 10, 1964/ В . А. 

Nove postupke za zastitu od kosmic
kih radijacija ispitivala је americka skola 
za kosmi~ku medicinu . M ajmuni pokri
veлi homogenom smesom cisteina i sup
s taпce АЕТ faminoetilisotriuraniumdi
bromidaf prezive li su tri godine bez 
vecih ostecenja posle ozraci\•anja dozom 
radijacija od kojih su drugi nezasticeлi 
majmuni brzo ugiлuli. 
/Missiles and Rockets, 19 avg. 1964/ В. А. 

u toku tromesecne ekspedicije 
koju za iducu godinu planira americka 
organizacija NASA Ьiсе ispaljeno preko 
40 sondaznih raketa sa brodova nosaca 
aviona. Ispaljivanja се Ьiti izvrsena u 
cilju ispitivanja gornje atmosfere i jono
sfere koja лisu mogla da se izvrse pomocu 
raketa Jansiranih sa kopna, а deo su 
programa Medunarodne godine mirnoga 
sunca 1964-1965. 
/M/ R, 26oct. 1964/ В.А. 

Materijali za zastitu od visokih temperatura koji se primenjuju kod 
supersonicnih 1etilica i motora za vasionski let 

Na_konferenciji odrzanoj novembra 1961 god. pred komisijom za materijale AFITAE, 
S. Kohn )е odrzao ekspoze, u kome је sistematski izlozio pregled svih materijala za an
~iteri?icku zastitu i metodski !'azmotrio razne parametre i mogucnosti, koje se moraju 
1mat1 u vidu pri resavanju konstruktivnih proЬiema i proЬiema mate.rijala u oЬiasti vi
sokih temperatura i pri znatnim toplotnim fluksevima. 

Pre ovog ekspozea uglavnom se gledalo empiriski na oblast visokih temperatura, 
pre~da su s~ pojedina teoriska razmatranja povremeno pojavljivala и ovoj, inace malo poz
~atOJ o~last1. S. Kohn-u pripada zasluga sto se prvi prihvatio sistematizacije materijala 
1 metod1cnog razmatrania raznih faktora i time omoguCio da se na naucnoj osnovi solidno 
razmatraju proЬiemi iz ove oЬiasti. 

U uvodnom delu ekspozea najpre se razmatra zastita od kinetickog zagrevanja 
ko? aer~dinamickih i vasionskih letilica i raketnih motora . Erozivno dejstvo vrelih gasova, 
ko)e se Javlja pri sagorevanju goriva, postavlja posebno teske i specificne proЬleme struc
njacima za materijale. Strogi uslovi okoline prevazilaze mogucnosti dosada poznatih tem
peraturno otpornih i staЬilnih materijala. U tabeli 1 su dati ekstremni uslovi pri povratku 
satelita, i pri radu raketnih motora za postojece rakete i rakete buducnosti. 
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Tabela Ј 

R a k e tni mot o ri 

1 
а 

1 
ь 

Temp . u •к. 
Ј 

3.3оо· 5 . 5оо· 
Term f\luks max. 
calfcm2/sec 800 ~ 1.300 
T1·a janje u sec. 60 3.600 
Priroda gasa лeutr . vr1o koroz. 
Brzina gas nog юkа mfs 1.200 4.000 
Pritisak kp/cm" 50 80 

1 
с 

8 . ооо· 

2.500 
10.500 
vazduh 

Ј 
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а - postojece 
rakete 

Ь- 1·akete 
bнducnost i 

с - povratak 
satelita 

. Zatim su _na slici 1 _date ekstremne temperature koriscenja pojediлih materijala 
1 to za k nstrukt.Ivne mate ГI)al~,. kod kojih se mehanicke оsоЬiпе ле meп j aju znatno pri 
porastu_ tempe.rature okolll1e. Y1d1 se da se vatrostalne legure mogu koristiti do 8оо•с, mo-
11bden 1 шob_1JUm do 1 3 7о•с, pod uslovom da se rese prob!emi fabrikacije, tuлgsten do 
18оо• а graf1t do 24оо•с u пeoksidirajucoj atmosferi. 

5CW •С ..., ..., 
3Sa> 
:Ј1Ю0 

"/1;/J"..J:rd,(___ =-~·: 
Вcx-id' { ~- -ToR• 
Њlrosla'"' ~':.6) - 1000 - : ';,.о~ Zr . 

r, _:- soo __ :;,~oltoofpornl UJ,.c, 

Slika 1 

Ђolfo :;опvо 
ш: .s/Q'. fТ)/ friclt 

-~".'Jdl ' 

1~r1P _ ХЮ() • • • 

'100 
. '/)(){) 

1 
____ JSOO 

- С 
( ·--- . -'000 . w 
, ---- - 2500 - • ro Re 

Мо - 2iW - - (СЬ) "Ь 
_ 12)() , _ 

_ ~ -1- r, i:tl(,,-, 

- ~- .4/ 

Slika 2 
Ekstremne temperature korisienja mate

rijala za konstrukcije. 
Ekstremne temper(цure km·isienja materijala 

kao termickilt ekra11a. 

. Analizom slike 2 vidi se da se alurninijum moze koristiti do 5оо•с, vatrostalni celik i 
t1tan do 1 3оо•с, hrom, vanadijum i cikronijurn do 15оо•с, nikl i moliЬden do 200о•с 
tuлgsten do 28оо•с, grafit do З2оо•с, а odredene mesavine do ззоо•у ako se upotreb~ 
kao termicki ekrani. ' 

Pri kraju uvod~ se konstatuje da jps uvek nema materijala podesnih za veoma visoke 
temperature. 

U prvom delu izlaganj_a izvrsena је klasifikacija metoda analiti~ke zastite i to ovako': 
I) Metode kod kojih pocetne dimenzije sistema osfaju stalne. · 
1 . Metode apsorpcije 

а) Toplotni rezervoar 
Ь) Rashladivanje pomocu te~nog filma ili transpiracijom. 
с) Rashladivanje cirkulacijoщ. 

2) Metode zastite zracenjem. -
.. II)_ Zastita m~terijalima koji se trose tokom rada, pri cemu se menjaju pocetne di-

menz1Je s1stema (zastita aЬiacijom) . · 
А) Homogeni aЬiativni materijali 

1) Homogene mineralne supstance (grafit, silicijum dioksid, keramike). 
2) Homogene organske supstance. 

В) Heterogeni aЬiativni materijali 
1) Kalup~ ~pravljeni od minerallih materijala visoke tacke topljenja 

popun~eru supstancama sposobnim da apsorbuju toplotu. 
2) Кalup1 male provodljivosti i napravljeni od organskih materijala, 
- -а - -popunjeni--mineralnim- supstanGama- -visoke - taCke topljenja. 



44 ВАсИоНА XIII. 196S. 2. 

а) АЬ!асiја slaganjem (spreg). Opis sloja, karakteristike sprega sa 
dobrim ablativnim osobinama, objasnjenja hemiskog procesa za 
vreme ablacije, snizenje temperature smolom, termicko pona
sanje pojativaea, piroliza spregova i hipoteza о mehanizmima 
ablacije, ablacija fenolnim slogom, razlaganje primarnih proiz
voda pirolize, dejstvo gasova na ostatke materijala i reakcije 
izmedu materijala sadrZaпih u ostatku, su sadr:iaj ovog dela ek
spozea. 

Ь) Ablacija slojevima silika silastena uopste, proucavanje termo
gravimetrijom hipoteze о mehanizmima ablacije slojevima silastena. 

З) Mesavine rastvora. 
Na tabeli 2 su aproksimativno dati domeni primene raznih vrsta zastite protiv toplote. 

Tabela 2 

Apsorpcija Zracenje Ablacija 

Granicna тос gasova ,_ 2.900°С 1500-2700t > 1000°С 

Fluks s 950 Ca1/cm1/sec 200-700 cal/cm2/sec ;;;:: 50-100 Calfcm 2/sec 

Trajanje i do nekoliko min. nekolko casova 
ili vise 

Od nekoliko sec do 
nekoliko min. 

U nekoliko reci, iduci napred navedenoj k1asifikaciji, metode zastite sastoje se u sledecem: 
I) Metode kod kojih pocetne dimenzije sistema ostaju stalne: 
1) Metode apsorpcije 
а) Toplotni rezervoari 

Metoda zastite pomoeu tzv. toplotnog rezervoara sastoji se u brzom otklanjanju 
izvesne kolicine toplote sa delova koji su izlozeni intenzivnom termickom fluksu, pomocu 
izabranih naslaga materijala. Toplotni rezervoar mora imati visoku otpornost na toplotni 
udar, znatnu specificnu toplotu i jaku termicku difuziju. Koriscenje ove metode ograni
ceno је medutim odredenom kritickom vrednoscu prenesene koliicne q max. Ova vrednost 
data је izrazom: 

,/ рКСр 
q max."' т max v-.. -

q max. "'ATmax v~ [cal/cm1/sec] 

gde је 

Ср Р"'О,5 
р = gustina [gr/cm3] 

К = provodnost cal/cm•;oc 
т = trajanje impulsa [sec] 
Ср -spec. topl. [calfgr/°C] 

Za velike brzine prenosa toplote slojevi materijala Ьliii povrsini koja је izlozena 
upadnom fluksu, se znatno brze greju od udaljenih slojeva, te је stoga potrebno za odre
deno otstranjivanje toplote podesiti deЬljinu mase tako, da se omoguCi velika brzina pre
nosa toplote. 

Razmatranjem materijala koji se koriste kao toplotni rezervoari dolazi se do zak
ljucka da је metoda podesna tamo, gde је ukupna kolicina toplote koju treba apsorbovati 
mala i kratkotrajna. 

U tabeli З dati su materijali koji se koriste kao toplotni rezervoari. 
Tabela З 

1 
р 

1 
к 

1 
К р 

Cu 8,93 0,91 8,1 
Ве 1,93 0.66 1.2 
Мо 10.00 о.З5 З,5 

А! 2.7 0,50 1,35 
1 
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Ь) Rasbladivanje pomoeu tecnog filma ili transpiracijom. 

Tecnost koja rashladuje isparavajuci se na povrsini predmeta koji se hladi, stvara 
od povrsine toplotni rezervoar znatnog termickog kapaciteta. Gasovi koji se pojavljuju 
u porama rashladuju granicni sloj. Кapacitet apsorpcije toplote, koji se postize primenom 
raznih supstanci, nalazi se izmedu 20° i 4700°С, kao sto se to vidi iz tabele 4. 

Tabela 4 

1 

Apsorb. 1 Molovi gasa 
topl . cal/g 

1 
Р · gr 

н 67000 1.0 
ен. 24000 0,21 
ен 20600 0,15 
Grafit 16670 0,08 
н. о 14500 0,16 
Ве 9876 0,11 
Li 9500 0,14 
ВеО 7080 0,08 
Teflon 6300 0,06 
Celuloza 5760 0,10 
MgO 5500 0,05 
Не З525 0,25 
sю. 2800 0,05 
Cu 1600 0,16 

Najefikasnije supstance su vodonik, organski plastici, litijum, grafit, voda i berijum. U 
tabeli 5 date su termicke vrednosti za natrijum, litijum i vodu. Litijum usled svoje toplote 
topljenja i visoke isparljivosti vrlo dobro odgovara kao transpiracioni fluid. 

Tabela 5 

1 1 

к 

1 
Ср 1 КСр·р 1 

то с 

1 

Нр 1 Т0С 1 н р toplj. kljueanja isparavanje 

! 
оо 

1 
н.о 1,00 1,36x1Q-3 1,0 

1 J.ЉIIr' 80 100° 540 
Na 0,99 З ОО х 10-а 0.29 843xlo_. 91° 27 880° 1.020 
Li 0,534 180 х1о-• 0,80 769x1Q-3 186° 

1 
280 1.З70° 4.720 

--

(с Rashladivanje cirkulacijom 

Poznato је da izvesne materije, kad dodu u kontakt sa nekim zagrejanim materi
jalima sluze kao odlicna rashladujuea sredstva. Као merilo sposobnosti hladenja sluii 
koeficijent kontakta а odnosno on sluii kao kriterijum za odredivanje kapaciteta prenosa 
toplote : 

Sto је а vece, manja је temperaturna razlika na povr§inama dvaju tela koja se dodiruju 
а takode i izmedu njihovih unutra§njosti. 

Tako је , na primer, proizvod К Ср р kod natrijurna vrlo visok, tako da је on izvan
redan fluid za hladenje cirkulacijom. Ova na izgled vrlo efikasna metcda ustvari је vrlo 
teska za usvajanje pri realnim re§enjima, jer је sa gledista tezine instalacije skoro neu
potreЬljiva. 
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Kod raketnil1 motora sa tecnirn 
gori\rom rashladivanje se moze realizova ti 
pomocu elemenata koji lako oksidisu . 
2) Zastita pommocu zracenja. 

Temperatura jedne izolarorske pre
grade izlozene dejstvu odгedenog flu.ksa, 
Za\'151 od kapaciteta upadnog fluksa. 

Slika 3 pokazuje slucaj 111 аd пе pre
grade и koпtaktu sa rop lim gasom . 

1 

ВАСИОНА XIII. 1965. 2. 
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-Тopto lna ,",,5;' 
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Slika 3. 

U treпutku пula flu.ks q apsorbovaп pregrad m ј е пa j veci . U koliko se temperatura 
pregrade po,,ecava, toplotпi flu.ks apsorbova п povгsiпcm se smanjuje, а ko1icina top1ote emi
tovaпe sa pregrade proporcioпa1пo se povecava sa Т' . ( Т = apso1utna temperatura povrsine 
zracenja). 

Nakon izvesпog vremena temperarura na povrsiпi se sta Ьilizuje i ima vrednost 
ravпoteze izmedu apsolutnog fluksa od s traпe top1e pregrade, i top1ote koju ova odaje. 

Ukoliko је koeficijenat emisije veCi uto1iko се Ьiti manja temperaturna ravnoteza . 
Obrnuto, uko1iko је temperaturna pregrada veca, u to1iko ј е sve manje vazan top1otni fluks 
koji ide prema povrsini. 

Ovaj naCiп zastite se koristi u s1ucaju kad top lo tпi fluks ne g1·eje materija1 do vi 
soke temperature pri kojoj nastupa prom ena mehanickih osoЬina . 

Biraju se materijali koji imaju izrazitu sposobnost emisije, а istovremeno i znatnu 
otporпos t па temperarurni udar. U principu, mateгija1i koji posedjuju veliku sposobпost 
emisije koriste se za zastitu od dugotrajnih kineticki11 grejanja. 

Ustvari, ova metoda ј е neupotreЫjiva za zas tiru unutrasnjos ti raketп.ih motora, i to 
stoga, sto su опi nepodesnog geometriskog oЫika. M edutim, u s1ucaju termickih ekrana, 
gde је pri1iv kineticke top1ote vrlo ve1ik, ova metoda је vr1o pogodna . 

Pozпato је da se u nekim s1ucajevima zraceпje komЬinuje sa tecnirn 11ladenjem, 
sve dok se ne postigne ravnoteza izmedu ko1iciпe top1ote proizvedene kinetickim grejanjem 
i zracenjem. 

Прва четврт 

d h m 
Јул 5 20 37 
Август .. 4 06 48 
Септембар 2 20 28 

(Svrsice se) Ing. Nadezda Jovanovic 

Месечеве мене 

Пун месец Последња четврт Млад месец 

d h m d h m 
13 18 02 
12 09 23 
11 оо 32 

d h 
21 18 
20 04 
18 12 

rn 
54 
51 
59 

28 12 45 
26 19 51 
25 . 04 18 
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Меркур 

Beuepa 

Марс 

Планете 

Beli nочетком ј ула ј е доста удаљен од Сунца . Напојгоднији за посматрање 
је oi<O 5. ј ула нада залази око 1h 40m после Сунца. После овога , још увек 
се удаљава од Сунца тано да је 19. ј ула у нај веliо ј елонrаци ји , 27° источно, 
а залази 1 h 15m после Сунца, сл . 1 . Пр1шидна величи на му се мења од -0,3 
до -0.7 а прив идни пречню< му ј е 7". Затим Мер нур залази све раниј е 
после Сунца и преста ј е да буде в идљив . Поново се појављује почетном 
септембра . Другог септембра је у нај ве lю ј западној елонгацији и тада се 
в иди над источним хоризонтом непосредно пре излаза Сунца. Ту ј е при
в идне величине 0.0 и преч нина 7" .4 . Убрзо после овог датума Mepi<YP 
поста ј е невидљив и не појављује се до нраја тромесечја . 

Интересантна је конј уннција Мернура и Венере 4. ј ула У lh. Код 
нас lie се видети само приближавање ових планета пре њихова залаза З . 
ј ула. У тренутну залаза Сунца, обе планете биliе међусобно удаљене свега 
оно ј /4 степена. На приближно истој денлинаци)и , Венера Ј е источни)а од 
Мернура. 
- Источно је од Сунца и види се нао "Вечерњача". У тону тромесечја 
пролази сазвежђа: Рана, Лава , Де војне и Ваге . Венера се у овом периоду 
приближава Земљи те јо ј привидни пречнин расте од ј0" .7 на 16".-5. При
видна величина јо ј постепено расте од - 3.3 на -3 .6 . Прошла ) е rорњу 
I<оњуiщију те ј о ј се фаза тано мења да ј е почетном ј ула осветљена 0.92 унуп
не површине њена дисна , а I<рајем септембра 0.07. Залази оно 21 h почетном 
јула , а oi<o 19h нрајем септембра. 
- Дирентан је и прелази из сазвежђа Девојне у сазвежђе Ваге. Види се у 
вечерњим часовима: пр вих дана ј ула до 23h, а !<рајем септембра до оно ј 9h . 
Земља се постепено удаља ва од Марса од 201 на 280 милона километара. 
Привидни пречню< Марса опада од 6" .9 на 5" .0, а с јај од + 0.9 на + ј .4 при 
видних величина . 

ЈуйиШер - Тоном тромесечја, дире1пним нретањем прелази из сазвежђа Бина у 
сазвежђе Девојке. Постаје видљив у друго ) половини ноhи : излази оно 
2h 30.n почетном јула, оно 2111 ЗОm нрајем сеп ембра . Размаi< Земља -
Ју питер мења се споро: од 894 до 731 мило н нилометара . Привидни пречню< 
Тупитера постепено расте од 30".7 до 37" .6, а привидна величина му се мења 
ОД -1.5 ДО -\.9. 

Cat.uypu - Ретроградан је у сазвежђу Водолије. Излази све раније: · У. 22h 40m 
првог јула, а у l бh 30m тридесетог септе~бра. На)повољни)~ Је за пос
матрање оно б. септембра, нада је у опозицији са Сунцем . Тада Је од Земље 
удаљен 1296 милона ниломеrара. Привидне је величине -0.8 и привидног 
пречнина 17" .2. У том тренутну велику осу привидне елипсе спољашње 

Сл . 1. ПриблиэtСН!I йоло:нсај Меркура 
у односу 11а зайадни хорuзоиШ и Суuце 
у ШренуШку залаза око даШу.ма uaj
вe!ie елошације 19.VII. КраШко.м сШре-

лицо.м обеле:нсен је йоло:нсај Венере у 
ШренуШку конјункције са Меркуро.м 4.VII 
у 1h. Исйрекидаиа сШрелица йреШсШав
ља йрибли:нсно йо.мерање небеске сфере 
за 30rn. 
Сл. 2. Изглед СаШурна око ойози

ције са Сунце.м 1965. Север је горе. 
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У ран 

Јул 

Авг. 

Септ . 

ивице Сатурнова прстена видимо nод углом од 43",3 а малу осу видимо 
под уг лом од свега 3" .3. Посматра ч са Земље и ове годюrе види се верну 
страну прстена, Сл. 2. 
- У сазвежђу је Лава у привидној близини Сунца . Конјующија је 8. 
септембра. 

d h 
з 
4 01 
4 22 

10 оо 
24 19 
25 

1 01 
2 10 

15 20 
22 08 
25 оо 
29 07 
31 04 
2 02 
6 Ј7 
8 04 

10 ЈЗ 
23 07 
27 Ј6 
28 08 
29 02 

Појаве у Сувчеву систему 

Земља у афхелу 
Меркур 0 .004 ј ужно од Венере 
Марс 5° јужно од Месеца 
Меркур 27° источно од Сунца 
Вене р а Ј . 02 северно до Регулуса 
Персеиди (до средине августа) 
Меркур у застоју 
Марс 5° јужно од Месеца 
Меркур у доњо ј нонјукцији са Сунцем 
Јулитер 2° ј ужно до Месеца 
Мернур у застоју 
Венера 4° ју>юю од Месеца 
Марс 4° јужно од Месеца 
Мер нур Ј 8° западно од Сунца 
Сатурн у опоз~щији са Сунцем 
Уран у нонјунrщији са Сунцем 
Сатурн 3° северно од Месеца 
Почетак јесени 
Меркур у горњој нонјункцији са Суrщем 
Венера 3° јужно од Месеца 
Марс 2° јужно од Месеца 

Мале планете 

Планетоид ЦЕРЕС биће у опозицији са Сунцем Ј 8. септембра. Тада се може 
запазити у дурбину нао звездолики објенат 7.8 привидне вели чине (фотографсне). 

Од онолних звезда разлиноваће се по дневном помераљу од 50s на западу и 310" r<a 
југу. Следећи положа ј и планетоида упоредљиви су са положај има на звезда но ј на р ти 
за енвинонциј Ј 950. О. Даљина од Земље дата ј е у милонима нилометара. Положај и 
су дати за lh СЕВ . 

Датум Ректасцензија Денлинација Даљина 
h т 

Авг. 25 о 26.3 - 13 54 309 .1 
Септ. 5 о Ј 9 . 8 15 04 300 .6 

15 о Ј2 .2 - 16 03 296.9 
25 о 03.9 -Ј6 52 297 .2 

Окт . 5 23 55.6 - 17 24 30Ј .7 
Ј 5 23 48 .4 -17 37 З Ј О.О 

На тpelioj с трави кор и ца 

НОВИ СНИМЦИ МЕСЕЧЕВЕ ПОВРШИНЕ ПОМОЋУ АМЕРИЧКЕ 
РАКЕТЕ »РЕНЏЕР 9« КОЈА ЈЕ ПАЛА НА МЕСЕЦ 24 МАРТА 1965. 

- Уз чланак на страни 25 -

Г о р е. Снимак са удаљености од 1240 км, 9 минута и 18 секунди 
пре пада. Виде се делови великих кратера »Птолемеј« (горе), >>Алфоис) 
(лево) , са средвiПњим врхом и системом бразда, и »Албатегвиус« (десио), 
такође са средвiПвим врхом. 

У с р ед и и и. Снимак са удаљености од 184 км, 1 минут и 17 секунди 
пре пада . Види се источви део кратера »Алфоис« са делом плавииског 
венца (десио) и бриздама које се рачвају. 

До л е. Делимичии снимак (прекинут због пада) са висине од 1 км, 
0,4 секунде пре пада, иа 1<оме обухваћеиа поврiПииа има дужииу 160 м, 
а IПирииу 21 м. Могу се видети предмети величиие до 25 см. 

] 



ИlSIONA. · 

f,Ieмc Макцивит снимио је из васионског брода »Гемини 4« свог сапутника Едуарда Вајта, када се 
у нарочитом оделу отнснуо у празни простор и напоредо са бродом кружно око Земље 

- Уз чланан на стра н и 30 -

СЕДИ ВЕНЕРЕ И МАРСА 

() 

"ГЕМИНИ V" 

() 

ТЕОРИЈА РЕЛАТИВИТЕТ А 

() 

ФОТОГРАФИЈА У 

АСТРОНОМИЈИ 

() 

MABARSКI AMATERI 

() 

MATERIJALI ZA 
VASIONSКI LET 

1965-3 

Област Атлантис на Марсу - снимак "Маринера IV" од 14. јула 1965 

- Уз чланан на стр. 49 -



VAS 1 O.NA NO vШ::. ET 

А TIQU~ 

ANNEE XIII 
1 96 5 NQ З 

BEOGRAD 

Bullctiп de !а S cictc st r пorn iquc " R. В sk vic" ct de \а omrniss i oп pour l'A tro
пautiqt~ c de \' пi п e roпauti qll e dc Yougos \a,·ic. Adrcsse: УА 10 А , Na rodпa 

о р e r·vato гij a, K a l cm cgda п , G r-nji Grad, Bcog гacl , Yougo lavic 

др . 

А P)l АЈ 

ll rrж . ДРАГА Н КН.ЕЖЕВIIЋ , Bc rrrтaч ro r cyceд rr Всне ре 
rr Марса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

llrr ж. ДРАГА Н КНЕЖЕВ itЋ , ! е т вacrr o r·ICI<o r · б poдa "Ге-
м"tнн V" 

р. МИХ 11 ОПЕТРОВНЋ , T eoprr ja релат rrв rr тста ( r<р ај ) 52 
fпg . DRAG A KNE 2EYIC atclit " Pr va pt ica" otvara 

rюvu cru u t e l e korпLrпikac i ji i zrпedLr Еv горс i С \'е Пl с 
Amerikc . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

АЛЕКСА НДАР 1 УБИЧЕ IA, С\ о го графс rо·r прибор у 
астрономсr;о i а матерс r<о ј npar<c rr . . . . . 57 

Dг Dj. TELEK I, Tr·eci godi s п j i sku p madarski\1 a п1 a tcra 
as troпoma . . . . . . . . . . . . . 59 

В . ZITTER, D csct godiпa o r·ga r1i zac i o пog r·ada п а popula-
гi zacij i а troпo rпij e u Djc ru (Mada rska) 62 

ll з рада Народ н е оnсе р ватори је 63 
Novos ti i beleske . . . . . . 64 
St r· ucпi prilozi: 
I пg . NAD E2DA JOVANOYIC, Ma гer ija \i za zast itu od vi

sokill te mpe гatuгa koji se prirn eпjuju kod supe rsoni cпi\1 
l ~ tilica i motora za ' 'asionski let (kraj) . . . . . . . . 67 

А. I<УБИЧ ЕЛА, Астрономсне nојаве у оrпобру , новембру 
н децембру 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

У р е /ј rt в а •t '' и о д б о р 

ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ, др . РАДОВАН ДАНИЋ , НЕНАД ЈАНКОВИЋ, 

ЧЕДОМИР ЈАНИЋ, инж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ, СТЕВАН КОРДА, 

tmж. !<ОСТА СИВЧЕВ tt др. БРАНИСЛАВ ШЕВАРЛИЋ 

Одzовортtи у редник 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

_Насловuу ciiipauy израдио ПЕТАР КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издаје 
Астрономсно друштво "Руђер Бошковић" и Комисија за астро
наутику ВСЈ. Годишња претплата: за нечланове 700 динара, за 
чланове . оба друштва 550 дииара, за ученике свих школа 300 
динара, за иностранство 2000 динара. Поједини број 175 ди
нара. - Власник и издавач Астрономсно друштво "Руђер 
Бошковић", Београд. Уредништво и администрација: Београд, 
Народна опсерваторија, Калемегдан, Горњи. Град Претплате 

слати у I<орист рачуна · број 605-608-161. 

Штампа : Издавачна установа "Научио дело", Београд, Вука I<араџића 5 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XIII 
1965 БРОЈ З 
БЕОГРАД 

ВЕШТ А ЧКИ СУСЕДИ ВЕНЕРЕ И МАРСА 

Од 22 ј ула 1962. године, I<ада је први пут и историји уnућена nрема Венери 
вештачна творевина изграђен руном човена - Маринер Г', па до 14 јула 1965. 
године нада ј е "Маринер IV" nочео да емиту ј е фотографије површине nланете Марса 
прошле су пуне три године . Првобитно предвиђени програм упознаваља планета 
Венере и Марса , по номе је требало да се изврши лансирање Ј 2 со нд и - васионских 
истраживача поменутих планета, Америчi<а национална управа за васионсна истра

живања (НАСА) је смањила на свега четири, највише због убрзаног рада који се 
врши у циљу остварења програма "Appo llo" и "Voyager". Смањење програма истра
живања Венере и Марса сонцама типа "Маринер" односи се само на период Ј966 
-Ј 969 године . Наиме, сматра се да hc дирентно иСI<рцавање инструментације васи
осшюг брода "Voyager" на Марс почетном 1970 године као и упуhивање васионског 
брода "Apollo" са посадом на Месец у TOI<Y ове деценије , донети САД много више 
успеха и признања на међународном nлану. 

Анализом догађаја унатраг , сетимо се да је nрва сонда ка Венери ("Маринер 
1") упућена 22 јула 1962 године и да ј е због грешне у фази бустеровања плансни 
уништена непосредно после лансирања. Тежина брода износила је оно 250 kg а 
бустеровање ј е извршено раi<етом "Атлас-Агена". 

Друга сонда из нласе "Маринер" , "Маринер 11", усnешно је лан си рана према 
Венери 27 августа Ј962. године уз помоћ рю<ете "Атлас Агена В". Детаљни подаци о 
припремама васионсних сонди "Маринер 1" и "Маринер 11" нао и обиље податана о 
Венери добиј ених помоfiу сонде "Маринер П", дати су већ раније (види часопис 
"Васиона" бр . 3/1962. г. , бр . 4/1962 . г . и бр . Ј/Ј963. г. ) . 

"Маринер 111" и "Маринер IV" , као циљ својих интересоваља, изабрали су 
другу планету , популарну црвену планету Марс . 

"Маринер 111" лансиран у правцу Марса, 5 новембра Ј964 . г . ракетом "Атлас 
Агена Д", тежио је око 260 kg . Сателит је успешно лансиран у интерпланетарну 
путању , упрнос чињеници да је други степен ракете "Агена Д" радио нраће читаве 
4 секунде . Због лоших веза које су стално погоршаване у тону рада, није дошло до 
постизаља жељених перформанси и потпуно је био паралисан рад сунчаних батерија. 
Ово је довело до неуспеха. Сателит се налази још увек у орби:ти, али не шаље nодатне 
о црвеној планети. 

Задња сонда из серије Маринер, "Маринер IV" са одличним успехом је обавио 
планирани задатан. Лансиран 28 новембра Ј964. год . ракетом "Атлас Агена Д", са 
Кејп Кенедија , "Марииер IV" тежи:о је као и: "Мари:нер III" око 260 kg. Усnешно 
је постављен у интерпланетарну путању при чему су сви системи одлично функцио
нисали. Према постављеној трајекторији "Маринер IV" би прошао исnред Марса 
17 јула 1965 . год. на растојаљу од 242.000 km. Због тога је 5 децембра 1964. год. 
успешно извршен један мали маневар у погледу коректуре nутање, па је учињено да 
сонда прође иза Марса 14 јуна Ј965 . год . на растојаљу ноје износи око 9.000 km nосле 
520.000.000 km лета. 

Користан терет сонде, између осталог, чине 28.224 сунчане батерије, сребро
-ци:нк батерије у тежини од оно 15 кg, 6 уређаја-сонди за мереље интерnланетарних 
феномена (Сунчева nлазма, јонизациона номора, детектор за отнриваље радијација, 
магнетометар, космични телескоn , детектор космичке nраши:не) од којих је један 
(Сунчева плазма) отказао 7. 12. 1964 . год. док су осталих 5 непренидно слали nрим
љене nодатке , ТВ камере, тансмитери, систем уnрављаља и две антене вертинално 

постављене у односу на октогон (облик основе "Маринера IV". Задатан "Маринера 
IV", је, између осталог, да сними nовршину Марса (21 фотографија) и да nутем 
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радио-таласа одреди састав Марсове атмосфере. Сателит је још увек у орбити и 
шаље nодатке. 

14. јул 1965. г. са нестрпљењем је очекиван. Тога дана no прорачуну, после 
228 даналета и 520.000 .000 km удаљен од Земље, "Маринер IV" је почео да снима 
nовршину Марса и да слике шаље на Земљу. И заиста, први пут у историји примили 
смо слике "црвене планете" која је удаљена од нас 214 милиона километара . Укупан 
циклус од 21 фотографије, обављен је за 25 минута. Прва фотографија начињена је 
на 13.450 km, а задња на 10.000 km висине. Фотографије су упућ.ене на Земљу брзином 
од 8,3 "откуцаја" у секунди. Како се једна слика састоји од око 250.000 откуцаја а 
заnисује се са 10.700 откуцаја у секунди, то се обзиром на брзину преношења слине, 
једна секвенца одигра за око 8 часова и 20 минута. Предвиђено је да се слање слике 
nонови бар два пута у току трајања емисије. 

Нема још nотпуних података, обзиром да нису све фотографије деш~tфроване, 
али се претпоставља да Марс нема јаче магнетно поље ни интензивне рад~tјације оно 
себе као наша планета. На првим фотографијама јасно се виде контуре тла на Марсу, 
односно узвишења и долltНе сличне онима ноје се виде на Месецу. Површинс1ш 
састав Марса јако се разликује од нашег- нема течних површина. 

Ваздушна атмосфера око Марса је врло танка, па се верује да бу дућ.и астронаути 
неће моћ.и да употребе nадобране при евентуалном слетању на црвену планету. Ин
струменти су забележили врло јаку радијацију на самом Марсу - око 50 пута јачу 
него иста на Земљи. 

Једно од врло ~tнтересантних цитања за обичног човека: има ли на Марсу 
могућности за постојање органсЈ<ОГ живота и постоје ли nопуларни "Марсовци" -
остало је и овог nута без одговора . Научници верују, бар на основу ово мало податана 
са којима се за сада располаже обзиром да нису све слике и подаци дешифрован~t, 
да је врло мало вероватно да је могућ.е постојање организама савршених као што 
је случај за Земљи . Анализа nодатака и време k.e, вероватно, дати одговор и на ово 
nнтање. 

Инг. Драган Кнежевић 

ЛЕТ БАСИОНСКОГ БРОДА "ГЕМИНИ V" 

Са познате баз(Саре_Кеnnеdу~(Флорида) лансирана је 21 августа ове године , 
помоћ.у двостепене ракете "Тита н", кап су ла у облину звона тешка З , 5 тоне са два 
космонаута Гордоном Купером и Чарлсом Конрадом . Ова капсула - ГЕМИНИ 
В- требало је да буде лансирана 19 августа, али је због мањих сметњи на теле
метарском систему и изразито лоших временских услова лансирање одложено. 

Овај, за сада најдужи лет са nосадом, трајао је 8 дана и nотврдио је да човек може 
да издржи овако дуг временски nериод у безнтежинском стању. Ова потврда је 
била потребна стручњацима, обзиром на чињеницу да приближно 8 дана траје 
лет до Месеца и натраг. Иако је у току лета било сметњи са тзв. погонским ћ.елијама, 
ипак је лет успешно завршен са следећ.им постигнутим рекордима : најдужи бо
равак у космосу (190 сати и 55 минута), највећ.и број летова око Земље (120), ко
смонаут Купер је први човек који је два пута путовао у космос. Befi је најављен 
нови лет космонаута : Валтер Шира и Томас Стафорд у броду "Гемини VI" по
кушаће чак да остваре и један свемирски рандеву са ракетом "Агена" која fie бити 
упућена у космос 90 минута пре лансирања ракете са капсулом "Гемини VI". 

Са брода "Гемини V" лансиран је у току другог круга око Земље мали 
сателит, кога су космонаути популарно назвали "Мали лупеж". Због пада притиска 
у погонским ћ.елијама, које снабдевају брод електричном енергијом одложен је 
био, прво привремено а касније и коначно, предвиђени свемирски рандеву између 
брода "Гемини V" и погонског сателита. Мада се сателит приближавао броду 
понекад и на 300 метара и био јасно видљив и у мраку и по дневној светлости, ипак 
је због непредвиђеног квара у погонским ћ.елијама, које су овде први пут примењене, 
сваки ранд еву са бродом изостао . Да би се ипак обавио бар привидан ранд еву, 
научни штаб са Земље фиксирао је на одређеној путањи око Земље, 763 km исnред 
васионског брода, покретну замишљену тачку. Координате те тачке јављене су 
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Куперу и Конраду и маневришућ.и васионским бродом требало је да јој се макси
мално приближе. После 2 сата манервисања, за које време је васионски брод прешао 
65.000 km, а Купер и Конрад четири пута мењали путању брода- космонаутима 
је пошло за руком да дођу до замишљене тачке на 27 km. Према томе свемирски 
рандеву је био прилично на растојању. 

Погоиске lieлuje васионског брода "ГеАm-
1114 V" йрви йуШ су овде уйоiuребљеие за 
васиоиски леШ, заменивши клilсичне ба
iuерије. На слици се виде ћелије за го
риво f Ј f, као и резервоари кисеоника /2/. 

У току четвртог дана лета, са америчке ваздухопловне базе у Ванденберrу 
лансирана је ракета "Минутмен". Купер је јавио контроли лета у Тексасу да )е 
видео ово лансирање и да је пратио лет 1 О сек после лансирања. 

Иако је у току лета, петог и шестог дана, долазило поново до сметњи У раду 

погонских ћ.елија, ипак је брод успешно завршио предвиђени осмодневни лет. 
Капсула са Космонаутима спустила се у Атлански Океан 29 августа, 128 km од носача 
авиона "Лејк Чемnлејн". После 10 минута успостављена је радио-веза између 
космонаута и особља носача авиона. По космонауте је одмах са носача авиона упућ.ен 
хеликоnтер и они су се брзо пребацили на палубу носача. На путу, У хеликоптеру, 
лекар је извршио преглед космонаута и утврдио да је њихово здравстевено стање 

поmуно задовољавајућ.е. . . 
За време лета који је трајао скоро 191 час, до сада нащужи у исторИЈИ космо

наутике, Конрад и Купер су прешли 4,8 милиона километара направивши .при том 
120 кругова оно Земље. Било је предвиђено да се пређе 121 круг, али Је задњи 
отпао због урагана који се приближавао подручју предвиђеном за спуштање. Орбита 
је варирала између 160 и 320 km. 

Пошто је лет у броду "Гемини V" успешно завршен (осим свемирског ран
девуа са "Малим Лупежом"), америчка агенција за свемирска истра~ивања и астро
наутику (НАСА) најавила је већ. наведеltН лет брода "Гемини Vl са I?иром и 
Стафордом као и лет брода "Гемини VII" са Борменом и Ловелом. Пр в~ л.ет ЈС заказан 
за 25 октобар, а други за децембар ове године. Задатак "Гемини VI Је да обави 
космички рандеву, док "Гемини VII" остаје у васиони 14 дана . Са ових седам 
летова као и nет наредних у 1966 години, тј. укупно 12, ~савршић.е се техни~.а 
свемирских летова, како би се могло почети са реализаЦИЈОМ програма "Аполо · 
По овом програму, који води познати амерички научник немачког порекла Др 
Werner fon Braun, треба до 1969 године упутити на најближи Земљин nриродни 
сателнт васионски брод са nосадом од три човека. Недавни успеси САД и СССР-а 
показују да k.e некадашњи фантастични ромаЮI Жила Верна врло брзо доживети 
своју реализацију. 

Иш. Драган Кнежевиli 
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ТЕОРИЈА РЕЛАТИВИТЕТА 
- нрај-

. Пре свега, усвојивши а priori принцип да једна чине појава iupeбa да задржавају 
Један исти облик за мананве униформне транслаторне брзине једнога од компаративних 
~истема В, В', В", . .. према други"ш, Einstein је извео Lorentz-oвe формуле на 
Један чисто кинематички начин и генералисао га за све врсте нретања. Тиме су те 
формуле ~обиле сигурну математичку основицу на нојој се данас налазе . Постигавши 
то, Ешstеш се више није устручавао изнети на видик све логич1<е последице до нојих 
доводе~ формуле, па ма колико да су те последице у несагласности са сви"tа појмо
вима КОЈИ су дотле сматрани за неприкосновене. Танве су последице многобројне 
и разноврсне, и оне су, као што је поменуто, учиниле прави преврат у дотадашњим 
схватаљима. Шта више, Einstein је за своје заЈ<ључне, који руше утврђене појмове 
и схватања, нашао и просте, интуитивне доказе који су учинили да његове теорије 
постану схватљиви)е, природније и сводљиве на обична, надшто најелементарнија 
резоновања. 

Ма да У м~дерној теорији релативитета , ноју је Einstein на тај начин створиu , 
разра~ио и дао ЈОЈ облин у коме је она данас примљена у ред велиних, универсалних 
теориЈа Прир~дн~ Филозофије, поглавити интерес лежи у њеној чисто математичној 
разради, У НОЈУ Је тешко уh.и и математичару од заната , ипан h.e се овде понушати 
да се изложи бар оно што је у њој најприступачније и што јој даје главни караю·ер. 

На самим о~н?вю~м L?rentz-oвим једначинама, које су полазна тачка за теорију 
релати':!итета и НОЈе Је Ешstеш, нао што је наведено, извео на један чисто кинематички 
начин,Јасно се истичу ови математички факти: 

1 о просторно растојаље двеју тачака једнога чврстог тела зависи од начина 
нретаља компаративног тела (координатног система); 

2о времено растојаље два догађаја зависно је од начина кретања компара
тивног тела. 

Оба су факта, међутим, у апсолутној противречности са класичном Механиком, 
па и са самим основним појмовима о простору и времену . По новој теорији, једна на 
пр. полуга, У тол_ико је краћа у колико се брже креh.е у правцу своје дужине ; њена 
би дужина била Једнака нули кад би се она кретала брзином сгетлости; та би дужина 
била имагинарна кад би се полуга кретала брзином веh.ом од брзине светлости . По 
основним формулама т~ теорије, брзина светлости, т. ј. брзина од 300.000 километара 
У секунди, игра улогу Једне граничне брзине, коју никакво реално тело не може ни 
преh.и ни достиh.и. На исти начин, и исте формуле, исказују чудноват факт да један 
часовник, услед свога кретања, иде сйорије но кад је непокретан, и то у толико спорије 
У колико се брже кре~е! брзина светлости и овде игра улогу једне недостижне гра
ничне брзине, при КОЈОЈ би времена дужина једне секунде била бескрајно велика. 

. Пре теориЈе релативитета у Механици и Физици је сматрано, без икакве диску-
СИЈе и као несумљиво, да су просторни податци о једноме чврстом телу и времени 
податци нешто айсолуШно, т. ј. независни од начина кретаља било компаративног 
тела, ~ило тел_а или догађаја на које се такви податци односе. Einstein, међутим, 
показуЈе н~ на)елементарнији начин, и на најпростијим примерима, фактични рела
тивитет појма просторних димензија и појма времена. 

Т~ко, за основни појам, полазну тачну при физичном мерељу времена: исШо
временосш догађаја, може се на овоме простом примеру уочити љегов релативитет
Замисли~о да се у двама, једно од другога удаљеним местима А и В праве железничне 
~руге ПОЈаве два светлосна сигнала упаљена једним истим елентричним апаратом, 
!едним притисном на ел~ктрично другме. За онога који је дугме притиспуо, јасно 
Је да су ~е оба сигнала ПОЈавила истовремено . Али како би то било за једнога посма
трача КОЈИ би за ту истовременост имао да сазна чистим посматраљем? Јасно је да, 
ако би посматрач стао на пругу, тачно у тачну М која представља средину пута од 
А до В, он би сигнале у А и В приметио одиста истовремено (на пр. помоh.у два 
вертикална ог:хедала нагнута једно према другоме за 90°). Али, ако бц посматра ч 
био У возу КОЈИ се креhе врло великом брзином од А у правцу ка В, па наишао на 
~ачку М тачно У тренутку кад је притиснуто дугме које пали сигнале у А и В, он у 
оме тренутку неh.е запазити оба сигнала истовремено . Нестајаље истовремености 
долази, очевидно, отуда што се светлост креће коначном брзином и што се посматра ч 
великом брзином удаљава од А а приближује тачкц В. 
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Догађаји, дакле, који се Ј<онстатују као истовремени у односу на )едно не
покретна номпаративно тело, неh.е се као такви констатовати у односу на какво тело 
које се креh.е, и обрнуто (релативитет истовремености) . Па наЈ<О је на истовре
мености догађаја основано физично мерење времена, Einstein занључује да: свано 
1юмпаративно тело има своје нарочито време , према начину свога кретања; један 
времени податак има само онда смисла , ано је у исто време прецизирано и компа
ративно тело за које је везан тај податак. Једна иста појава има разно трајање према 
томе да ли се ово односи на сталан или понретан систем у коме се посматра или из 

кога се посматра; разлика у трајању у толико је веh.а у колюю је веh.а брзина нретања 
система. 

Слична је ствар и са просторним податцима. Растојање на пр. двеју тачака 
Р и Q у са~юме возу који се нреh.е , може се равноправно мерити на пр. на ова два 
начина: 1 о узевши сам воз као координатни систем и преносеh.и јединицу мере (на 
пр. метар) дуж вагонсних подова од Р до Q; 2° узевши саму пругу као координатни 
систем и одређујући на њој две та чне Р' и Q' , са 1<0јима h.e се истовремено , наишавши 
на њих, поклопип( тачне Р и Q . Према ономе што горе назано о истовремености 
догађаја у опште, јасно је да he ова два , на први поглед nотпуно равноправна начина 
мерења растојања довести до различних резултата , и да h.e разлина бити у толико 
веh.а у колико је веh.а брзина воза. У томе и лежи прави , фи зични смисао Lorentz-oвe 
контракције и релативитета просторних димензија. Један податак те врсте има само 
онда см«сла ако је у исто време прецизирано « компаративно тело за које је такав 
податак везан. Један исти просторни елеменат имаh.е разне величине према томе да 
ли се односе на сталан или понретан компаративни систем; разлика he у тим вели
чинама бити у толико већа у колино се систем брже нреh.е. 

Природно је да h.e исти случај бити и са свима механичним и физичним 
факторима сложеним из просторних и времених елемената нао што су на пр. брзина , 
убрзање, разни интензитети , итд. Али Einstein је отишао још даље и исте закључке 
применио и на појам масе и еuергије. Обнчна Физика познаје два, један од другог 
независна закоиа одр:>1сmьа : закон масе и занон енергије. Теорија релативитета 
доводи до те последице да се та два занона имају спојити у један. Математички 
израз енергије, по тој теорији, сасвим је различан од онога у нласичној Механици: 
то више није половина производа масе и нвадрата брзине. Међутим релативистички 
израз енергије своди се на овај последњи над је ноординатни систем непокретан; 
разликује се од њега неосетно кад је брзина кретања система мала, и разл«кује се 
све више у колино је та брзина веh.а. Из истога се израза вид« да кад енергија једно
га тела прцрасте за х, н.егова инертна маса самим т«ме пр«рашћује за х подељено квад
ратом брзине светлости. Инертна маса једнога тела није, дакле, нонстантна , нао што 
се сматра у класичној Механици, веh. се и она мења са прираштајем енергије. Шта ви
ше, инертна маса тела може служити и као мерило саме енергије тела,па ма како то из
гледало несхватљиво са гледишта обичне Механине. Закон одржања масе једнога си
стема стапа се са законом одржања енергије и важи, по теорији релативитета, само 
дотле док енергија тела остаје пепромењена. Међутим, прираштаi масе, т. ј. ноличник 
прираштаја енергије и квадрата брзине светлости , обично је, због велике брзине 
светлости, врло мали и занемарљив према првобитној маси коју је тело имало пре 
промене енергије, тако да се та промена у маси не може ни констатовати докле год 
прираштај енергије не буде довољно велини да би поменути количник имао осетну 
вредност . Отуда и долази то да, у об«чној Механици и Физици, постоји засебан, 
самосталан закон одржања масе. Овај је, дакле, тачан само као прва апроксимација 
и не вреди више за велике промене енергије. 

Немогуће је на овоме месту изнети многобројне математичке и филозофске 
нонсеквенце које логички излазе из основних формула теорије релативитета, као 
и масу из основа нових појмова које та теорија уноси у Механику и Физику. а кој« 
се, према ранијим неприкосновеним појмовима, имају сматрати као права јерес 
(инерција енергије , материализација енергије, тежина енергије, инерција гравитације 
и прираштај масе повећаљем те инерције, утицај гравитације на електромагнетне 
и светлосне појаве, итд). Али, ако се од једне теорије тражи не да представља апсо
лутну «стину, већ, као што тражи Н. Poincare, да је до краја логична, да обухват« 
~ објасни ,целокупан комплекс појава на које се односи, не долазеh.и у сукоб ни са 
Једном ПОЈединошћу тих појава, и да омогуh.и предвиђање нових појединости у 
овима_, па и само предвиђање нових појава, онда се може тврдити да Einstein-oвa 
теориЈа релативитета има пуно право грађанства у Природној Филозофији. 
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Eiпstein-oвa теорија, као што је поменуто доводи за мале брзине кретаља до 

истих математичких резулатата до којих доводи и класична Механина , на коју се 
она, у ствари и своди. за мале брзине нао на једну прву апронсимацију. Али, кад су 
брзине веће , упоредљиве са брзином светлости, таква апронсимација више не важи 
и теорија релативитета потпуно напушта терен класичне Механике. У формулама се 
појављују ЈюреЈ<тивни чланови, као последица основне хипотезе о нонтракцији; 
ти чланови дају сасвим други облик целој ствари и доводе до закључка апсолутно 
контради.кторних са онима из класичне Механине. 

* 

Између многобројних појава које су необјашљиве по класичној Менханици , а 
које теорија релативитета објашљава врло просто и прецизно, овде ће бити наведене 
две астрономске, чије је релативистичко предвиђаље и објашљеље изазвало сен
зацију и придобило за теорију и највеће скептине . 

Још од Leverrier-a стајао је нерешен проблем да се нађе разлог и nоС'Т'ави 
тачна теорија констатованог прогресивног кретаља перихелије планете МерЈ<ура, 
која је у несагласноти са Њутновим законом гравитације . Покушавана су разна, 
више или маље усиљена објашњења, на пр. помоl;у хипотезе да констатоване пертур
бације произлазе од једне зоне материалних делића сличних онима од ко ји х произлази 
зодианална светлост. Einsteiп-oвa теорија гравиације , основана, без иканвих спо
редних хипотеза, на чистој теорији релативитета, решила је одмах проблем, брзо 
и просто . По Einstien-oвим рачунима секуларно кретаље перихелије Мернура 
требало је да износи 34 лучне секундг; астрономска посматраља дала су за то кретаље 
вредност од 45 лучних секундада, што се сматра да је више но довољно па да се може 
тврдити да су опажаља у пуној мери потврдила рачунске резултате. 

Друга од појава, о којима је реч, била је сасвим нова, како за механичаре и 
астрономе, тако и за физичаре. По Einstein-oвoj теорији гравитације, утицај се 
гравитације морао осеliати на свима физичким процесима без изузетка, па, дакле, и 
на светлосним појавама. Једначине љегове теорије прецизирају, шта више, и јачине 
тих утицаја. Један од закључака који излазе из тих једначина, јесте тај да се светлосни 
зраци, при проласку кроз једно гравитационо поље, деформншу, криве . Применивши 
своје рачуне на сунчано гравитационо поље, Einstein је нашао да се један право
линијски зрак, пролазе!щ кроз непосредну близину сунца, мора утицајем гравитације 
преломити и скренути од свога правца за један угао ноји износи 1,75 лучне секунде. 
Ма да је ствар изгледала невероватна, астрономи су нашли прецизан начин да истакну 
на видик то скретаље, ако оно у истини постоји, И да га о томе случају тачно измере. 
Предложена метода је била природна и проста: она се сатојала у томе да се приликом 
тоталног помрачења сунца фотографишу у једно исто време и сунце и звезде некрет
нице које су му на небеском своду врло блиске, тако да зрак од такве једне звезде, 
пре него што допре до фотографског апарата на земљи, прође врло близу сунца. 
Ако би било поменутог скретаља зрака, ово би се морало показати на фотографији 
и одредити помоћу разлике између раздаљине слике сунца и звезде што одговара 
љиховим астроном~и предвиђеним поло>кајима на фотографији, и раздаљине која 
се ефективно буде нашла. Подесна се прилика за то била указала при тоталном по
мрачељу сунца . од 30 маја 1919. године. Две енглеске мисије, послате тога ради на 
Принчево Острво (Африка) и у Собрал (Бразилија) под управом астронома Ed
dington-a и Crommelin-a, имале су да реше ствар позитивно или негативно. Прва 
је мисија констатовала скретаље које је варирало између 1 ,З и 1 ,9 лучне секунде 
а друга скретаље од 1,98 лучне секунде . Те цифре потврђују Eintein-oвa предвиђаља 
И доказују не само тачност љегових рачуна (а тиме и вероватност теорије на којој 
су основани), већ јасно истичу на видик и стварност једне сасвим нове врсте физичких 
појава коју је Eintein тачно предсказао: утицај гравитационих поља на светлосно 
поље. Било је и објекција такво111е тумачељу резултата поментих мисија; постављено 
је !ЈИТаље: у чему се запажени ефект разликује од онога што би произвела обична 
светлосна рефракција у сунчаној атмосфери? Али убрзо се увидело да тај ефекат не 
може произлазити од рефракције. Пре ·свега показало се да је величина скретаља, 
сабразно Einзtein-oвим рачунима, обрнуто пропорционална одстојаљу звезде од 
центра сунца, што никако не би могло бити по закону светлосне рефракције. Осим 
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тога, рачун показује да би, у случају кад би то скретаље долазило од рефр.акције, 
око сунца морала бити једна атмосфера која би, још на доста великом одсТОЈаљу од 
75 лучних минута од сунца , требала имати густину од 0,01 према_ густини обичног 
ваздуха. То је, међутим, немогуlшо, јер би то онда указивало на Једну изванредно 
пространу и густу атмосферу око сунца, која би давала врло осетан отпор_ кометама 
што у љу зађу (на пр. онима од 1880. и 1882. године). Такав отпор ни)е конста
тован. Поменуто помрачеље сунца било је, дакле, прилика за један несумљ_ив и 
еЈ<Латантан успех теорије релативитета, која је од тада привукла пажљу на)скеп-

тичнијих физичара, астронома и математичара. . . 
Остаје још да се истакне један аспекат теориЈе релативитета КОЈИ уноси нове 

погледе у саме основне концепције и примарне елементе људског сазнаља. 
Простор је један тродимензионалан континуум. Тиме _ се xol;e да каже да се У 

љему положај једне тачке може утврдити помоl;у три броЈа х, у, z (координате 
тачке) и да свакој тачки одговара бескрајан број толико блиски~ тачана коли~о ~е 
xol;e и чији се положај опет може утврдити помоћу одговараЈућа три броЈа х, 
у', z' блсика бројевима х, у, z. 

Аналогно томе, свет физичких појава које се дешавају у простору и времену, 
сматра се као један четвородимензионалан континуум .. Тиме се xol;e да каже да се 
сваки догађај у љему може обележити са четири броЈа: координате х, у, _z, место 
на коме се десио, и тренутка t у коме се десио, и то тако да се сваком догађаЈу . може, 
бар у мислима, придати бескрајан број љему коли~о се хоће блиских догађаЈа, од 
којих се сваки може обележити једним скупом броЈева (х, у, z, t) блиских првоме 
~~. . 

У обичној Физици ди.мензији t придаје се један самосталан значаЈ, различан 
од онога што се придаје просторним димензијама х, у, з. Сматра с~ да време игра 
једну самосталну, издвојену улогу која и чини да се оно сматра као l~дан самосталан 
континуум. Јер, у обичној Физици време је нешто апс~лутно, т . Ј .. независно од 
положаја и од промена положаја . Његов "неумитни ток апсолут_н~ )е независан од 
просторних елемената. Та неумитност, која собом "вуч_е догађаје , чини да се У 
многобројним метафорама и алегоријама времену придаЈе и извесна активна, ства
ралачка или деструктивна улога која му очевидно ни по чему не прип~.а ("време 
је највеl;и лекар", "време је најбоље решето", "време ради за ту ствар , "вр~~е 
оставља трагове и измичуl;и гађа стрелама", "свака секунда раљава, последља убиЈа , 
итд.). . 

Као што је напред показано, по теорији релативитета таква подвоЈеност У.~!ога 
просторних елемената и времена не постоји. По тој теорији свет физичких ПОЈ~а 
сматра се као један четвороди.менизоналан континууму коме су све. четири димензиЈе 
ра«нойравне, т. ј. ни једна од љих не игра какву нарочиту, издво)ену y~ory. ~и .У 
томе још не лежи прави филозофски значај теорије релативитета .. MшkowskJ Је 
запазио да четвородинезионални просторно-времени континуум теориЈе релативитета, 
са својим скупом основних једначина које га карактеришу, показуЈе са математичког 
гледишта најдубљу аналогију са обичним, тродименз_ионалним коf!тинуумом Еукли
довог геометријског простора, и извео је ту аналогИЈУ у свима по)един~стима. Ана
логија је потпуна кад се на место обичне времене координате t узме ЉОЈ пропорцио-

нална имагинарна величина ct V:Т, где је с брзина светлости: :Гада сви природни 
закони, који задовољавају погодбе теорије релативитета, добиЈаЈу ~ве мат~мати;ке 
облике, у којима координата времена игра тачно ону исту улогу КОЈУ играЈу и ри 
просторне координате. Скуп такве четири просторно-времене к~ординате тачно 
одговара скупу трију просторних координата Еуклидове Геометрије. Тачан смисао 
и прави значај ове запаске Minkowski-a могу осет~~ и схв~тити само математичари, 
али и за ланка није без интереса да сазна да улога коЈа Је од ва) када придавана Хроносу' 
божанској персонификацији времена, није онаква каква би му по праву имала 
припасти. 

Све ће можда у блиској будућности бити схватљиво, природно, очевидно, 
и обична ства~ за сва~ог иоле образованог човека. Данас је, међутим~ то још научна 
јерес, која тек има да пробија себи пут и којој је суђено да само своЈИМ еклатантним 
практичним успесима придобија за себе скептике. 

Др. Михаило ПеШро«ић 
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SATELIТ "PRV А РТIСА" OTV ARA NOVU ERU U 
TELEKOMUNIKACIJI IZMEDU EVROPE 1 SEVERNE AМERIKE 

Pomocu trostepene, modjfjcjгane rakete Delta, poveeanog potjska, lansjran је 9 
aprjJa 1965 godjne sa Кејр Kenedjja prvj telekomunikac!onj komerc!jalnj sateljt sa sjnhr~
novanom obrjrom kojj omogucuje preko 240 dvokanalшh telefonsk1h veza v1sokog kval1-
teta јЈј alternativno dvokanalnj televjzjskj prenos jzmedu Severne Amerjke ј Evrope 24 
tasa dnevno. 

Organjzovano UdrиZcnje za komunikacjone sateljte (COMSAT) narucilo ј.е 1. II: 
1964 godjne preko Hughes Aircraft-a da do pocetka 1965 godшe 1zrad1 1 lanыra prv1 
sate!jt u komunjkacjone svrhe. 

Projektovan ј jspjtan od strane Hughes-a kao HS-303, sateljr "Prva ptjca" (Early 
Bjrd) је zadrzao mnoge karakterjstike sate!jra "Syncom 2" ј "Sync m 3". StaЬiljzovan u 
kovjtu, ovaj sate!jt jma dva sjstema za regulacjju visine ј brzjne na baz j vo?onj~ pcrok.s jda, 
6000 sjljkonskih suncanjh batcrjja za elektrjcnu snagu, rakctш motor sa cvrst1m gor1vom 
(; јје punjenje jznosj 27,5 kg ј sluzj za ubrza~je satelita u skoro .kruznoj putanjj, koma.ndnj 
ј telemetarskj sjstem, mjkrotalasnj ponavljac 1 drugo. Satel1t Је c1lюdпcnog obl1ka, precшka 
oko 700 mm du.zjne 585 mm, tezjne 68 kg prj jzbacjvanju jz rakcte odnosno 4Q--36 kg u 
orЬitj, Dva ~jstema za regulacjju na bazj Н 202 jmaju svakj svoj radjjalпj ј aksj jalni mlaz. 
Dve njkl-kadmjjum baterjje od 150 amp-casova obezbedujt1 snagu od 45 ~17. 

Stanjce za pracenje na zemljj sa spccjjalnom opremom ј antenama t~kljucene u 
program satelita "Prva Ptjca" nalaze se u Severnoj Amerjcj, Engleskoj, Francuskoj, Nemac
koj, Italjjj ј Spanjjj (u jzgradnjj). 

Laпsjraп pomocu modificirane ra
kete "Delta", satelit "Prva ptica" po
stigao је elipticnu putanju sa apogejom 

1 od 36.600 km i perigcjom od 1330 km. 
Modificiraлa raketa "Thor-Delta" u pr
vom stepenu ima tri dodatna raketna mo
tora sa cvrstim gorivom od kojih svaki 
ostvaruje potisak od 24.400 kg. Raketni 
motor prvog stepena sa tecnim gorivom 
(koji daje pogon nemodificiranoj verziji 
rakete "Thor-Delta") ostvaruje potisak 
od 78 000 kg, ра је ukupni potisak па 
startu modificiraпe rakete uvecanog po
tiska Зх24.000 78.000 = 151.200 kg. Po
gonske materije raketnog motora prvog 
stepena su RP-1 (kerozin) i tecan kiS'eonik 
ciji rad traje oko 120 sek, dok rad tri 
motora sa cvrstim punjenjem traje 27 sek. 
Raketni motor drugog stepena razvija po
tisak od 3.400 kg. sagorevanjern inhiЬi
rane crvene pu§ece azotne kiseline i nesi
metricnog dimetil-hidrazina u trajanju do 
oko 120 sek. Treci stepen pogoni raketni 
motor sa i':vrstim punjenjem koji ostvaruje 
potisak od 2.580 kg u trajanju od 22 
1/2 sek. 

И laboratorijama firme "Hиghes Air
craft" и Los Andelosи, vrse se poslednja 
ispitivanja antene komиnikacionog satelita 
" Prva ptica" ("Early Bird") p1·ednjegovo 
lansiranje Satelit је иspe!no lansiтan 6 
aprila Ј965. Ovaj satelit, prvi put иsре!ео 
lansitan и sinhronи риtапји, obezbedиje 240 
dvokanalni/1 telefonskih veza izmedu SAD 
i Evrope . 
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Ukupna vjsina modificirane rakete "Delta" је 27 т sa maksimalnim pretnikorn 
od 2,4 т (bez dodatnih tvrstih rnotora u prvom stepenu). Tefina rakete па startu је 71 
tona. Koristi od ovog satelita se vec uveliko naziru. Lansiranje prvog komercijalnog te
Iekomunikacionog satelita "Prva ptica" је samo prvi korak u globalnom sistemu komuni
kacija putem satelita. Zemlje Evrope i Severne Amerike Ьiсе povezane satelitskim vezama, 
§to се, izmedu ostalog, mnogo dopriлeti i drugim vezama izrnedu ovih zemalja. 

lng. Dragan Knezevic 

ФОТОГРАФСКИ ПРИБОР У АСТРОНОМСКОЈ АМА ТЕРСКОЈ 

ПРАКСИ 

1 Снимци без астровомског телескопа 
Овде kc се прво поменути најједноставнији случајеви над се астрономска 

фотографија добија само непонретном фото-камером на стабилном стати ву: То су: 
1. Сиимак йривидuог диевиог креiйања звездаиог иеба . Остварује се дугом експо

зицијом - чак и вишечасо-ном. Отвор објектива је мансималан и филм висоно
осстљив, сл. 1. 

Сл. Ј. Привид110 диевио креШање неба. Айараш 
уйерен на северни йол. Ексйозиција 8 h. Сл. 2. 
ВешШачки саШелиШ који због ротације АСења 
сјај са йериодоАС од 8 сек. Са Ј и 2 обележена 
два узасШойна йоложаја. Линије једнаке деб-
љине су Шрагови звезда. Пречник објекШива З 
ст, ексйозиција око ЈО .11ин. 

2. Сишrак rupaгa вetuiiiaчкoг саШелttШа (или са 11ише сШрйљења - АСеШеорског 
iupaгa) йри йролазу кроз iioљe сјајиијих звезда. Експозиције су од неколико минута 
па и до једног часа , филм висо1<е осетљивости а отвор објектива максималан, сл. 2. 

3. Вишесiuруки сm!мци краШких ексйозиција на исШоАС негаШиву йри нейокреШној 
каА!ери. Интересантно је снимати узастопне фазе Месечевих и Сунчеви:х помрачеља, 
сл. З . У том случају размаци између експонираља су 10 до 20 минута. Експозиције 
су, за Месец, реда величине 1 11 О sec при средљим релативним отворима објектива 
(на пример 1:5, 6) и средље осетљивим емулзијама (18/10 ил 10/10 ДИН). Сунце 
се снима експозицијама испод 1/100 sec, са малим релативним отвором објектива 
и филмовима ниске осетљивости (на пример: Микрофи:лм Н). На овај начин се, 
такође, могу снимити и излази и залази Сунца и Месеца. Ако фото-апарат при сни
маљу Сунца ради са завесним застором обаве:що је защти:тити ra густим филтром и 
МИ:НИМIЏ!ЩIМ отвором блецде, 
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П Снимање уз uoмoli телескопа 

У астрономској фотографији битно се раз 11шују поступци , прибори и монтажа 
инструмената за две врсте снимаља: 

Ј . Сни ,нање објекаtТtа слабијег сјаја дyuot ексйозицијама (асtТtро-фоtiiографија 
у Y"CeAt сщ1слу реци , аСLТtрографија) . 

2. TpeuytТtuи ст1мци cjajuux асtТtроноАtских објека tТt а (у a ,•tatТtepcкtot условиАtа: 
Месеца и Суица) . 

У првом случају цео аматерски телесноп је екваторијално монтиран. По пра
вилу, има часовни механизам за праkељс привидног дневног нрстаља небеснс сфере 
и уређај за фино помераље телескопа у две координате: часовном углу и декли
нацији . За љега ј е везана фото-намера ноја може да оствари дугачЈ<у ескпозицију 
("В" или "Т") и чија је оптичЈ<а оса паралелна оптичној оси тслеснопа . У жижној 
равни телесЈ<опа оптична оса је материјализована осветљеном нончаницом. То су 
обично два укрштсна влакна паучинс , танних станлених вланана , врло танке жице 
или фини зарсзи на ста1шеној плочици или провидном желатину. Светла нончаница 
на тамном пољу постиже се пепосредним осветљаваљем малом сијалицом са стране. 
Тамна кончаница на светлом пољу остварује се дифузним осветљаваљсм унутраш
љости цеви друрбина или осветљаваљсм са предље стране објентива при чему се 
сме заклонити само минимална површина објенти ва. 

Сл. З. ПоШйуио йоАtрачење Сунца ЗО. Vl. 1954. сиим,ь еио у Мииеайолuсу, САД. 
ФоШо-айараШ је био нейокреШан. На ttсШом негаШиву изврше110 је десеШ краШких 
ексйозиција у равномерним размацима. Само је Шреће освеШљење, којttм је забеле:Јiсеи 
ШренуШак йоШйуног йомрачења, било зиаШно обилније од осШалих. На снимку се види 
йривuдно дневно креШање Сунца - од хоризонаШа навише, и йомерање Месеца у 

односу на Сунце - разне фазе йомрачења. 

Сл . 4. Звезда Ейсилон Kottиjatta у вреАtе ,uинимума љеног сјаја. Најсјајнија звезда на 
слици је Кайела. Север је горе, а исШок Лево. Снимљено 8. Х!. 1956. на ФК йан
хромаШској йлочи, 20/10 ДИН-а. ОбјекШив : НОВАР, Ф : З. 5, жижна даљи11а 10.5 

ст. Ексйозиција је Шрајала 20 .минуШа. 
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Фото-намера ноја је намељена овој врсти снимаља треба да има објектив што 
већег пречнина нада је у питаљу снимаље звездолиних објената (звезда, малих планета, 
вештачких сателита .. . ) . А1<0 се снимају дифузни објенти или обiекти чији се шџ< 
не своди на светлу тачкицу у пољу вида (ма•·лине, комете и, евентуално, велике 
планете) потребно је да објектив буде што всћег релативног отвора, тј. потребно је 
да количник пречника објентива и љегове жижне даљи.не буде што већи. Код објек
тива велиног релативног отвора (велине светлосне јачине) и сјај ноћног неба расте 
са порасто~\ релативног отвора, па се нод дужих енспозиција може десити да сии~!аЈ< 
буде на целој својој цовршини прееЈ<спониран или доненле зацрљен зрачељем неба. 

Снимаље се одвија таЈ<О да се одмах од почетна дуготрајне експозиције у пољу 
вида телескопа са великим повеkаљем контролише и поправља праkеље привидног 
дневног кретаља небесне сфере. Уређајем за фино кретаље телескопа одржава се 
лин нене звезде у ве Ј< у средини Ј<ончанице у онулару. Контрола се нс прекида до 
нраја еЈ<спозиције без обзира колино она трајала, сл. 4. 

- Свршиkе се -

TRECI GODI~NJI SKUP MADARSКIH AMATERA-ASTRONOМA 

Pocetkom avgusta 1965. odrzan је u Dcru Trecj zemaljskj godjsпjj skup madarskjh 
amatera-astronoma. Na ova j trodcvпj sastanak sak upjlo se 180 ljuЬite lja neba . SrjgJe su ј 
neke licnosrj ј delegacjjc jz drugjh zemalja. C:choslovacka deJcgacjja је Ьila najbrojnjja. 
Tu је Ьiо ј poznarj Dr V. Sandner jz Mjnhena. Predvjdeп је Ьiо dolazak Р. Anerta jz Zone
berga (Savezna RepuЬ\jka Ncmacka), kojj је medurjm u poslednjcm momentu otkazao 
аЈј је poslao tekst svog predavanja. Zagrebacka Zvjezdarnjca Ьila је zastupljena sa svoja 
dva clana. Astronomsko drustvo "Ruder Boskovjc" predsravljao је pjsac ovih redova. 

СјЈј ovog kratkog prjkaza је da da s\jku о akrjvnostj madarskjh amarcra-asrronoma, 
а posebno о radu ovog Skupa. Napomjnjemo da је "Vasjona" (br. 4 za Ј 964.) пcdavno 
objavjJa clanak Dr D. KuJjna о amaterskoj зsrronomjjj и Madarskoj . 

Razljcjrj sи pиtevj popиlarjzacjje asrronomjjc ј okиpljanja ljиbjrelja neba и Ma
darskoj. Pokretacka snaga celc ovc akcjje је Drиsrvo za nаисnи popиlarjzacjjи. C:lanovj 
ovog Drиstva mogи da Ьиdи samo onj ko jj sи и mogиcnosrj da drze рориlаrпа naиcna 
predavanja - dakle djp\omjranj strиёnjacj јЈј onj kojj na to steknи pravo polaganjem jspjra 
и okvjrи Drиstva . C:Janovj Drиstva se оЬаvеzији da се godjsnje odrzavarj ро dva prcdavanja 
jz svoje oЫasrj. U okvjrи Drиstva formjrajи se posebna tela za pojedjne strиke. Tako postojj 
ј rиkovodstvo sekcjje za astronomjjи ј astronaиrjkи (predsednjk ovog rukovodstva је Dr 
L. Detre, djrektor Astronomske opservatorjj e и Bиdjmpesrj). Drиstvo jma podrиznjca 
и svjm zиpanjjama ј tamo se, prema zahtevи, stvarajи razJjCire о Ь\јсј akrjvnosrj. 

Posto, kao sto vjdjmo,clanovj Drиstva mogи Ьirj samo dobrj poznavaocj struke, 
to је Ьilo potrebno da se nade ј §jra forma okupljanja \juЬitelja astronomjje. Tako је for
mjrana Druzjna amatera-astronoma. C:lan moze Ьirj svako ko se pretplarj na ёasopjs "Zvez
dano nebo", kojj izlazi kao organ Astronomske ј astronauticke sekcjje Drustva. Cilj ove 
Druzjne је da skupj sve ljuЬitelje neba u jedan tabor ј da unapredj amatersku astronomjjи u 
Madarskoj . Druzjna је stara svega godjnu dana ј trenиtno jma oko 700 clanova. 

Trecj vjd akrjvnosrj su narodne opservatorjje- sve one nose nazjv Uranjja. Budjщ
pestanska Uranjja је pod okriljem centralnog rukovodstva Drustva. Ostale narodne opser
vatorjje potpadaju iJi pod zupanjjska rukovodstva, јЈј su u okviru nekog doma kultиre, 
opstine, fabrike itd . Medurjm nezavisno od toga ko finansira njihovu aktivnost, sve one 
rade pod rиkovodstvom i kontrolom bиdimpestanske Uranije, odakle dоЬiјаји ј strиcnu 
pomoc. Sada и Madarskoj radi 16 narodnih opervatorija. Neke opservatorjje sи veoma dobro 
snabdevene instrumenrjma i priЬorjma . Tako, recjmo, Uranjja u Baji jma teleskop precnika 
50 ст. Uranija и MjskoJcи prerasla је и stalnи stanjcи za posmatranje vestackih sate\jra. 

I, konacno, tu sи ј strиcne grupe koje se formjrajи prj predиzecjma, skolama, do
movjma kиltиre ј dr. Njjhova akrjvnost је, иglavnom, usmerena na strucno иzdjzanje 
amatera. Organjzacjono nisи jedjnstvene, аЈј sи sve one povezane preko bиdjmpestanske 
Uranjje. 

Dakle forme akrjvnostj sи veoma raznolike ј dovoljno elasrjcne. Ма da strogo uzevsj 
ne postojj jedna jedjna organizacjja, prakrjёno uzevsj postojj jedno centralno rukovodstveno 
telo, а to је Astronomska sekcjja Drustva sa Narodnom opservatorijom u Budimpesti . 
Formalna decentralizacija omogucuje slobodnije delovanje i, sto ј с veoma vazno, daje 
moguenost doЬijanja fjnansijske pomocj sa vjse strana. 
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Ali za sve ovo treba imati ljude koji su odanj ovom radu. А takvih jma u Madarskoj 
DиSa cele organjzacjje је Dr D. Kuljn, direktor Uranjje u Budimpestj, astronom ро strucj 
kojj se u potpunostj p:>svetjo popularjzacjjj astronomjje. Zahvaljujucj njegovoj aktjvnosti 
na jzradj amaterskjh durЬina, u rukama madarskih amatera nalazj se vise od 2000 teleskopa, 
On је sam jzbrusjo oko 500 ogledala! Veoma agj)nj su jos G. Roka, sekretar Astronomske 
sekcjje Drustva ј А. Ponorj-Terek, zamenik djrektora Uranije u Budjmpestj. 

Skup u Deru organjzovan је u okvjru aktjvnostj DrиZjne amatera-atsronoma. Ovo 
је Ьiо trecj skup, ј odluceno је da се se ј dalje, godjsnje jedanput, odrfavatj ovj sastancj. 
Jos njje odluceno ko се preuzetj organizacjju sastanka u \966. godjnj . Organjzacjju ovog 
godj§njeg skupa jzvela је, potpuno uspesno, astronomska strucna grupa ј Naroda opser
vatorjja prj Domu kulture Fabrjke vagona ј masjna u Deru. Ona је slavjla destogodj§njjcu 
svog postojanja. 

Trodevnj boravak sa hranom ј smestajem kostao је svega \ОО forjщj (oko 3000 
djnara) . Ucesnjcj su Ьilj smestenj u jnternatu uCiteljske skole, а hranjJj su se u menzj Skole 
ucenjka u prjvredj. Svj su Ьili zadovoljnj sa smestajem ј hranom. Inostranj ucesnjcj sta
novalj su u hotelu, а hranjJj su se u menzj. 

Svecano otvaranje skupa obavljeno је 6. avgusta 1965. u sveeanoj salj Gradske skup
srjne u prjsustvu rukovodjoca grada. Uvodnu rec dala је podpredsednjca Gradske skup§tjne, 
koja zamenjuje odsutnog predsednjka. Posle toga Dr D. KuJjn је govorjo о jednogodj§njem 
radu Druzjne, а zatjm је В. Sjter dao prjkaz desetogodjsnje aktjvnostj amatera-astronoma u 
Deru. Nakon toga su podeljene djplome osnjvaCima astronomske strucne grupe u Deru. 
Na kraju ovog zasedanja govorjo је Dr Е. Cere, djrektor Narodne opservatorjje u Hlohovecu 
(Cehoslovacka), s kojom opservarorjja u Deru odrzava veoma prjsne veze. Iz predavanja 
Dr Cerea vjdj se da se u L:ehoslovackoj veoma planskj ј jntenzjvno radj na popu\arjzacjjj 
astronomjje ј da је rad u narodnjm opservatorjjama na veoma vjsokom njvou. 

Prvj, prepodnevnj, radnj sastanak Ьiо је posvecen akrjvnostjma strucnih grupa. U 
vezj s tim evo neko\jko zapafanja. 

Vjdj se da su najbolje uspehe postjgle one grupe koje su organjzovane prj domovjma 
kulture vecih jndustrjjskih preduzeca, jer је na ovaj nacjn obezbedena stalna fjnansjjska 
pomoc. Teskoce su kod skolskjh grupa. 

Aktjvnost grupa kanaljsana је na jzradu amaterskih durЬina ј priЬora, ј na strucno 
uzdjzanje clanova. U vezj s tjm konstatovano је da nema dovoljne strucne literature. Da 
Ьi se to ublazj\o odluceno је da se sjstematskj vrsj prevodenje clanaka jz pojedjnih jnostanih 
strucnih publikacjja, da se ovj prevodj prjkupe, redjguju ј jzdaju u posebnjm sveskama. 
Uskoro treba ocekjvarj pojavu prve svekse, koja се Ьitj posvecena radjoastronomjjj. 

Uocen је u nekoliko mesta jzvestan sukob medu starjjjm ј mladjm amaterjma. 
Sukob se ogeda u tome sto su starjjj vjse naklonjenj posmatranjjma lepota neba, dok omla
djnu vj§e jnreresuju naucne osnove ј proЬlemj astronomjje. Zbog ovoga drugog zahteva 
veoma је ve\ikj proЬlem nedostatak kva\ifjkovanih rukovodj\aca strucnih grupa. 

Najplodnjjj је rad grupe u onjm mestjma gde postoje ј narodne opservatorjje. Tu 
ima moguenostj za raznovrstan rad. Tako su, recjmo, vec cerjrj studenta matematjke ј fizike 
u Segedinu - koji su clanovi tamosnje strucne grupe i rade na opervatorjji - uze)j di
plomskj rad sa astronomskom •ematikom. 

Као sto smo rekli Druzina amatera-astronoma predstavlja veoma slobodnu zajednjcu 
bez nekih obaveza, dok clanovi strucnih grupa jmaju njz zadataka. Pokazalo se da se novj 
clanovj .grupa regjstruju jz clanstva Druzjne. Dakle Druzjna predstavlja prvu stepenjcu u 
stvaraщu amatera. 

Rukovodiocj strucnih grupa jstaklj su da osecaju nedostatak jedne publikacjje gde 
Ьi se stampa\j radovj amatera. Ovu ulogu ne moze da preuzme casopis Astronomske sekcjje 
Drustva, jer је on namenjen puЬ\jkovanju materjjala za popularna predavanja. Zato postojj 
stalna b'?rba da se pokrene ovaj list amatera (jzdavanje spreeava nedostatak hartjje za 
stampaщe). Svakako da Ьi jedna ovakva puЬ\jkacjja plodno utjcala na amatersku aktivnost. 

Na popodnevnom sastanku procjtan је referat Р. Durkovjca "Osnjvanje ј organjzacjja 
Narodne opservatorije u Beogradu" (zbog lecenja Р. Durkovic njje mogao da prjsustvuje 
ovo~. skupu, j~ko је pozvan kao gost). Posle toga Dr D. Telekj је govorio о znacaju astro
metr1)e, naroc1to merjdjjanske astrometrjje, s ciljem da se amaterjma poveea op§ta astro
nomska kultura. 

Ovom prilikom је ј predat poklon· Astronomskog drustva "Ruder Bo§kovic" 
madarskim amaterima: 71 zvezdana karta. Zvezdane karte su odmah podeljene narodnim 
opservatorijama ј strucnim grupama. 
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U toku dana odrzan је jos jedan strucnj sastanak posvecen jzradj amaterskjh tele
skopa .. .U uvod~oj reci. J?r ~uljn ј~ obavestjo prjsutn~ о mogucnostjma nabavke optjckog 
~ateГI)ala. (gde 1 ро kOJOJ сеш). Zat1m su ucesniCI рrеЉ u dve susedne sale gde је Ьila orga
шzovana 1zlofba amaterskjh teleskopa, ра su vlasnjcj ј konstruktorj na Jjcu mesta dava\j 
obavestenja о svojjm durЬinjma . Tu је Ьilo malih ј veljkih teleskopa. NajveCi jnteres su 
jzazvalj durЬinj jednog krojackog radnjka, kojj је za cev ј sratjv jskorjstjo kartonske cevj 
na ~?је se namotava svjla. Inace vjdj se da se mesto Jjmenih cevj , sve vjse upotreЬ!javaju 
ceV11zradene od mase koja sadrfi papir ј neke hemikalije ј koje se mogu nabavjtj vec gotove 
u ralicitim djmenzjjama. Ovde smo vjdelj ј jeda"n od 1 О reflektora od Ј 5 ст, koje su amaterj 
fupanije Solnok samj jzradjJj, uz pomoc Dr Kulina, ј poklonj)j seoskim domovjma kulture. 
. Bili su jzlofe~j jos ј razni priЬori (planetarjjum, svetlece zvezdane karte, jrd), kao 
1 amaterske fotografJJe raznjh nebeskih tela. Interesantno је jstacj veoma kvaljtetnu sljku 
Sunca, koju је doЬio Р. Anert u Nemackoj durЬinom od 50/500 mm. U posebnom delu 
jz)ofbe nalazila se jedna veoma dobro sredena ј kompletna zЬirka postanskih maraka sa 
astronomskom tematjkom. 

Uvece, u gradskom domu kulture, pred §jrokjm forumom gradana Dr Ku\jn је 
govorjo о savremenjm dostjgnucjma astronomjje. Posle toga projjcjrana su dva filma 
madarske proizvodnje : о Suncu ј о bojama u vasjonj. 

U subotu (7. avgusta 1965.) procjtan је referat Р. Anterta о zadacjma amaterskc: 
astronomjje. Р. Anert, kojj је jnace profesjonalni astronom, dao је savete kao Ьiv§j amater. 
Kako Ьi trebalo da jzgleda posmatracka sveska amatera? - to је Ьilo prvo pjtanje na koje 
је: dao odgovor. Arnaterjma predlaze ј opjsuje naCine za posmatranje Sunca, Meseca, ve
Jjkih p\aneta, okultacjja zvezda Mesecem, pomracenja Jupjterovih sate\jta ј nekih promen
ljjvih zvezda. Narocito preporucuje fotografisanje Sunca, jer za jzvrsenje ovog zadatka 
ne treba jmatj easovnj mehanjzam. 

Posle ovog veoma jnteresantnog predavanja govorjo је Dr V. Sandner о narodnjm 
ј prjvat~m opservatorijama u Minhenu ј okoljnj. Treba posebno naglasjtj veoma ozblljan 
amatersk1 rad Dr Sandnera, tako da је on ustvarj prerastao fazu amatera. 

. . Posle о':а ~va predavanja odrzan је radnj sastanak posvecen organjzacionim pj
tanJJma. Ovde )е, 1zmedu ostalog, odluceno da se dosadasnjj nazjv DrиZjne amatera-astro
noma promenj u Krug prijatelja astronomjje, tako da bude prjstupaean ј profesiona\njm 
astronomjma. 

Zatjm је odrfana svecanost na kojoj је predata ovogodisnja "Medalja Zerjnvarj 
Silard" В. Sjteru, rukovodjocu astronomske grupe ј opservatorjje u Djeru (u ovom broju 
"Vasione" donosjmo kratak prjkaz rada ove opservatorjje kojj је napisao nagradeni). Ovu 
medalj~ osnovala је Gradska skup§rjna u Sent Andrejj i vec se trece godjne dodeljuje naj
uspesш)em amateru-astronomu. Uz medalju sledi i novcana nagrada od 500 forjnti. 

Popodnevni, sastanak posvecen је referatima о amaterskjm samosta\njm radovima. 
Culi smo referate о posmatranju promenljivih zvezda, Jupjtera ј meteora, о izradi raznih 
astronomskih priЬora ј о tome kako treba preraeunatj srednje u zvezdano vreme i obrnuto. 
Ovom pri\ikom је Т. Brajder jz Zagreba govorio о posmatranju potpunog pomracenja 
Sunca februara 1961. na Hvaru. 

. Uyece smo posetili narodnu opsevatoriju, а zatim smo vjdeli niz projekcjja о radu i 
akt1vnost1 amatera. Tom prilikom su prikazani i dijapozjtivj о Narodnoj. opservatorjji u 
Beogradu, kao i snimcj Sunca zagrebackih amatera. Videli smo ј jedan film u Ьојј о radu 
strucne grupe u Ozdu. 

Time је i zavrsen strucnj deo ovog amaterskog sastanka. Sledeci dan, nc:delja, Ьiо је 
kori§cen za zajedni~ki izlet u Panonhalmu, gde se nalazj drevnj i u kulturnom pogledu 
veoma vafan manast1r. Popodne, posle povratka sa izleta, delegati su se raziSli svojjm kueama. 

U ~~kljucku ~ogli Ьismo reci sledece: ро svemu sudeci amaterska atronomija u 
Madarsk?J )С na dobпm temeljima - evrste temelje cine brojni ljubltelji neba i veliki broj 
amatersk1h teleskopa. Na ovoj osnovi moguce је sagradjtj veoma evrstu amatersku astro
nomiju, sto vec sa uspehom stvaruju nasi susedj. 

О skupu u Deru samo toliko, da је to Ьiо sastanak iskrenih i odanih ljubltelja neba. 
Tu је Ьilo mladih i starih (najrnladi ucesnik је jmao 15, а nastariji 96 godina), jntelektua
Jaca i manuelnih radnika. Bilo је veoma prjjatno Ьiti u drustvu ovih ljudi! 

Svakako da sa amaterima u Мadarskoj treba i korisno је odrafavati veze. Јо§ jacu 
sara~J?-ju tre~a ostvaritj sa centralom u Budimpesti, а istovremeno pofeljno Ьi Ьilo uspo
stavltl veze 1 sa strucnim grupama i narodnim opservatorjjama u gradovima blizu jugo-
slovensko-madarske granice, kao sto su Segedin, Баја i Peeuj. . 

Dr Е>. Telelci 
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DESET GODINA ORGANIZACIONOG RADA NA POPULARIZACip 
ASTRONOMIJE U DERU (MADARSKA) 

Oktobra 1955. godine nas nekoliko clanova kolektiva Fabrike vagona i ma§ina u 
Deru osnovali smo astronomsku srrucnu grupu pri fabrickom domu kulrure. Tako је 
роё:ео rad koji је kasnije prerasrao okvire fabrike i pros irio se na сео grad . 

Osniva ё:i- nas devetorica- i nov i ё: lanov i str uё:ne grupe redovno smo se sakupljali, 
upoznavali se sa tajnom neba, ali је brzo konstato\rano da nema napretka bez jednog, ра 
makar i malog durЬina . Resenje ј е uskoro nadeno. Pomogao nam је Dr D. Kulin, direktor 
budimpestanske Narodne opservator ije Uranija. Dr Kulin је izradio za nas Ne\vtonovo 
ogledalo precnika 300 mm, doЬi li smo okulare i tehnicku dokumentaciju za izradu meha
niё:kih delova teleskopa. Mehanika - i to u d\ra primerka - izradena је dobrovoljnim 
radom i sa materijalnom pomoёi fabrike . Jedan primerak smo dali budimpestanskoj Uraniji 
da se na ovaj nacin oduzimo za prijateljsku роmоё . 

Teleskop- delo i nasih ruku- postavljen је 1959. godine na krov naseg Doma 
kulture i od tog vremena sluzi ne samo amaterima nego i gradanima grada . Teleskop је 
prikupio veёi broj ljudi, tako da se osetno роvеёао broj ё:lanova strucne grupe, а i rad u 
okviru grupe doЬio vise strucnosti i ozЬiljnost i . Роvеёао se i broj struё:nih i popularnih 
predavanja, sve је veёi Ьгој posmatra ckih veceri. Poslednjih godina odrzali smo 476 strucnih 
sasranaka u okviru grupe ( 11900 prisutnih), na 17 5 posmatrackih veceri bilo је 5250 pose
tilaca, za gradane smo priredili 35 veёih predavanja, itd. U zajednici sa Narodnom opser
vatorijom u Solnoku vrsimo pos matranja okultacija zvezda i pomracenja Jupiterovih sa
telita. 

Osim domacih veza neprekidпo se povecava ju i medunarodne veze. Veoma tesnu 
saradnju odrzavamo sa Narodnom opservatorijom u Hlohovecu u Cehoslovackoj. Vrsi 
se stalna razmena iskustva sa narodnom opservatorijom u Rodovisu (Nemacka Demokratska 
RepuЬlika). 

SledeCi zadatak nam је da povecamo i poboljsamo rad na struё:nom polju. U tom 
cilju, uz pomoc Fabrike, nabavili smo neke meteoroloske instrumente, postavili smo prateci 
durЬin na nas teleskop (precnika 153 mm) i nadamo se da cemo uskoro postaviti i foto
kamere. Sadasnja vrednost svih nasih instrumenata i knjiga iznosi oko 200.000 forinti 
(priЫizno 6 miliona dinara). 

Planiramo da u nas rad ukljucimo veCi broj skolske omladine da i na taj nacin 
upotpunimo prazninu nastalu zbog nepostojanja astronomije kao samostalnog predmeta u 
srednjim skolama. А istovremeno svim silama radimo па tome da §to pre doЬijemo od 
grada novu zgradu sa kupolom, jer dosadasnje mesto, zbog gradske svetlosti i Ыizine Dunava, 
ne odgovara. 

(Prevod Т. D.) В. Szitter 
rukovodilac strucne grupe 

XVI МЕЋУНАРОДНИАСТРОНАУТИЧКИ КОНГРЕС 
У присуству од око 1000 делегата из скоро свих земаља - чланица Међу

народне астронаутичке федерације, свечаном церемонијом у отвореном nозоришту 
Ирода Атичког у · Атини , под покровитељством грчког краља Константина, отворен 
је XVI Међународни астронаутички конгрес. Поред великог броја учесника, овог 
лута и најеминентинијих стручњака Истока и Запада из области астронаутике, ракетне 
технике, медицине и васионског nрава, Конгресу је присуствовало још око 300 чла
нова разних служби, грчких државних органа, војних представника, дописника 
многих светских листова, фоторепортера и других. Од 50 друштава која су учлањена 
У Међународну астронаутичку федерацију (ИАФ) на Конгресу су били залажени 
делегати СССР-а, САД-а , Енглеске, Француске, Аргентине, Пољске, Чехословачке, 
Југославије, Немачке , Бугарсне, Шланије, Румуније, Грчке, Швајцарске, Италије, 
Холандије, Шведсне, Дансне , Индије, Израела и других земаља. Нашу делегацију 
на челу са проф. Др. Татомиром Анђелићем, nредседником ЈАРД-а, сачињавало је 
неколико истакнутих стручњана из области ранетне технине, астронаутике, васионске 
медицине и васионсt<nг права. 
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Отварање нонгреса обављено је 13 септембра пре подне, дон је стручни рад 
по сенцијама почео вeli истог дана по подне. Свечаним затварањем 18 септембра 
за в р шен је рад Конгреса . 

Посебну пажњу делегати Конгреса и многобројни новинари и фотеропортери 
обраhали су на совјетсну делегацију на челу са лрофером Седовом, америчку деле
гацију на челу са познатим Др. Вернером фон Брауном као и на популарне совјетсt<е 
космонауте Леонова и Бељајева и америчке космонауте Купера и Конрада. Овакав 
спектакл, преко 200 стручних реферата из 16 дисциплина, као и место одржавања 
-репрезентативни хотел ,.Хилтон" -учинили су да је XVI Кvнгрес, по мишљењу 
многих делегата, до сада на)успелији конгрес из области астронаутине. Наредни 
Конгрес одржава се 1966. г. у Мадриду (Шпанија), док се за XVIII Конгрес нанди
довала Југославија, чији је предлог на завршној ллемарно ј седници усвојен. 

Стручна антивност одвијала се кроз 16 секција у нојима је обрађено преко 
200 реферата. Тако је конструкцији система лосвећено 15 реферата, вођењу и управ
љан,у 14, биоастронаутици 19, проблематици опреме 6, системИh\а за одржавање 
живота 12, астродинамици 26, погону 19, астронаутици у образовању 11, међуна
родној Месечевој лабораторији 11, инструментацији за физична мерења б, обради 
података 5, метеоролошким сателитима 9, земаљсним уређајима 12, номуниционим 
сателитима 9, физичким проблемима повратка у атмосферу 5 и васонсЈ<ОМ праву 29 
реферата. Из броја реферата и њиховог распореда по појединим сенцијама односно 
областима види се где је било тежиште рада стручњана у периоду између овог и 
Варшавског конгреса . Уз ове реферате нарочито су залажена излагања совјетсt<оr 
стручњака Др. Михаилова, директора Пуm<овске астрономске опсерваторије, о 
најновијем снимању друге стране Месеца ломоћу васионске сонде "Зонд 3" , затим 
излагање Др. В. фон Брауна о васионском програму лета брода ,.Аполо" са три члана 
посаде, као и врло успела популарна предавања совјетхt<их космонаута Леонова и 
Бељајеваиамеричких космонаута Кулера и Конрада . И совјетсt<О и амери.чно излагање 
било је лролраћено филмовима у боји у нојима су се делегати упознали са недавним 
успесима СССР-а и САД приликом летова брода ,.Васход 2" односно ,.Гемини V" . 

Паралелно са стручном аt<Тивношћу која се одвијала у поменутим секцијама, 
одржавани су лленарни састанци претставника земаља чланица ИАФ-а, на Ј<ојима су 
расматрана многа текуhа питања везана за нормално одвијање рада ове огранизације. 
Такође је било ненолико састанака за штампу, где су се новинари многих земаља 
исцрпно обавештавали о стручном раду Конгреса. 

На крају, не може се преhи преко чињенице да је грчно астронаутично друштво 
уложило максимум напора да путем неколино пријема, организованих излета и љу
базним гостопримством остави свим делегатима овај Конгрес у најлепшем сеhању. 

Ии:нс . Драtа/1 Кнежевић 

За три и ло месеца свога рада, колико је до краја септембра протекло од 
отварања Народне Опсерваторије нашега Друштва утврђен је сталан и непрекидан 
успон. Посета је одлична. До краја септембра било је 9335 посетилаца и 834 слу
шалаца разних лредавања. Структура посетилаца је разноврсна, како ло старости 
тако и ло занимању и опиrrем образовању посетилаца. Школска омладина је јако 
заступљена. Иитересовање је врло велико, литања која постављају посетиоци су 
лретежно разумна и озбиљна . 
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Јуна, јула и августа са nублююм се радило два nута недељно , четвртком и 
недељом . Од nочетi<а сеnтембра се nоказала nотреба за још једним даном и стога 
Је узета и субота. 

Посетиоци nосматрају небо инструментима постављеним на великој тераси 
уз стручна а nриступачна објашњења 1<0ја им се дају било неnосредно од стране 
дежурних или им се прено~е прено магнетофона, за ноје им време спољни сарадни

ци све речено демонстрираЈу на небу. П рено магнетофон а се увеi< nрво даје nреглед 
неба У одговараЈуliе~\ месецу, па за овим н ратка предавања о Марсу, Вене ри, Са
турну и Јуnитеру КОЈИ се сада могу видети. У nаузама се дају музичне номnозиције 
инсnирисане небом и небесним појавама - н. пр. II став Бетовеновог 8 гудачког 
нвартета, његова клавирска соната "Месечина" и др. Посетиоци веома леnо nримају 
овакав начин излагања. 

Сноро сваки дан се уnише у Друштво по ноји члан, веliином из редова 
шнолске омладине. Редовно се одржавају три курса за чланове, од којих су 10 
~eli nосле 3 мес~ца nоложили испит за noмoliнe сарадНИI<е Оnсерваторије (В. Во
ЈИНовиli, Ј. Гру)иli, М. Карановиli, З . Ивановиli, М. Луниli, Д. CpejИii, Н. Жи
вановиli, В. Cnacиli, З. Шереш, В. Чучновиli). Сви они сада дежурају на инстру
ментима У данима када је nосета, а осталих дана nродужава ју са nрантичним вежбама 
из обима теориских часова ноје су слушали. 

Осим љ~битеља неб~ нулу наше Оnсерваторије nосећу ју туристи, инострани 
и наши, са I<OJe nосматраЈу nанорамским дурбином онолину Београда. 

Исто тано nочеле су nосете разних ђачних енсi<урзија из наше земље . Mel)y 
nрвима били су ученици Учитељсi<С шноле из Пријеnоља 11 гим11азије у Варешу. 

Тесај za nastavnike i viie nastav
nike raketnog modelarstva 

U vremenu od 22 jula do 3 avgusta 
и Zenici се se odrzati 11 tecaj za nas
tavnike raketnog modelarstva i 1 teeaj za 
vise nastavnike raketnog modelarstva. Ko
misija za raketno modelarstvo Izvrsnog 
odbora Vazduhoplovnog saveza Jиgosla
vije raspisala је konkurs za prijem na ove 
teeajeve. 

Sva obavestenia и vezj jstih mogи se 
doЬitj od Izvrsnjh odbora Vazduhoplov
nih saveza repuЬ\ika. 

Fotografije sa "Ranger-a VII" пa
vode na mjsJjenje da је krater Tycho nastao 
usled иdarca komete. Zakljиcak је jz
veden na osnovu energjje kojom је ma
terijal izbacen u sиsedno more. Prj sи
daru sa kometom relativno male gustine 
mogu da se proizvedu gasovi sa visokom 
temperaturom koji deluju vise kao po
gonska materija nego sto dolazj do de
tonacije. Smatra se da је padanje kometa 
cest proces na Mesecu. 

(M/R, 22, 111 1965) В. А. 

Р.Д 

"Munja 1", prvj sovjetskj komиnjka
cionj satelit slican "Telstar-и 1", laп
sjran је 21-og aprila ove godine а korj
stjce se da poveze televizjjи izmedи 
Vladivostoka ј Moskve koji sи иdаlјепј 
4000 milja. 

(MJR, 3 maj 1965) В. А. 

U Woodland Нill-u и Kaliforniji, na
lazi se jedna od najsavrsenijih laЬorato
rjja "Cistjh soba". U njoj se vrsi skla
panje raznjh komponenata ј иredaja za 
vasjonske brodove i to sa mjkroskopskom 
tacnoscи, u vazdиhи bez prasine ј prj 
kontroljsanoj vlaznostj i temperatиri. Oso
blje koje _ulazi и оvи laboratorj)u mora 
da prvo ocjsti svoje odeio и tzv. · "cistom 
pretsoblju", zatim u svom odelu prolazj 
kroz vazdиSnи strиju u drugo Cisto pret
soblje gde se presvlaCi u radno odelo Ьеz 
dlacica, koje ne stvara staticki elektri
citet i koje obuhvata celo telo i glavu sem 
lica, i na kraju kroz "super cistu" sobu 
sa drugim brzim i snaznim vazdusnim 
tusem. 

(lnteravia, No, 5 !965) В. А. 
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Niz americkih ustanova jspjtuje mo
gucnost korjscenja berjJjjuma kao do
datka cvrstom raketnom gorjvu. Na
rocjta paznja posvecujc sc jspjtjvanju 
erozjje mlaznika ј otpornostj gasovjtj\1 
produkata sagorevanja. Rasmatra se even
tualno korjscenje ovakvog gorjva и mo
torjma za " Sиrveyor" сјје se lansjraпje 
na Mesec planjra za s redjпи 1966g. 
(Voprosy raketnoj telmiki No. 4, 1965) 

В. А. 

Firma "Ве11" - SAD radj па sпaz
пjm motorjma za kosmjcke brodove. 
Јеdап od takvjh се bjtj ј motor na tе
спо gorjvo sa regulacjjom potjska sa 
"jstjskиjucjm" sjstemom sпabdevaпja go
rjvom razradeпjm па пivои пajsavreme
njjih tehnickih zпапја. Gorjvo treba da 
se сиvа и иslovjma kojj vladajи па Ме
sеси и tokи 3 meseca ј da se pa\i и bez
vazdиsnom prostorи. Ovakav vasjonski 
brod Ьi se korjstjo za jspjtjvaпje Me
seceve povrsjne. Koпstrujsaпi sи spe
cjjalni rezervoari koji се mocj da odole 
dejstvu i najagresjvnjjih gorfva. SJjcnj 
rezervoarj Ьiее na brodи "Apoiio•. 
( Voprosy raketnoj teniki, No. 4, 1965) 

В. А. 

Raketni pogonski uredaj роmоси 
koga се kosmonaиt moCi da se krece и 
prostoru и toku jednog casa na rastojanjи 
od broda 300 т, sastojj se jz dvanaest 
raketnih motora na vodonjk peroksjd i jma 
dva пezavjsna sistema automatskog иp
ravljanja polozajem kosmonaиta u pro
stranstvu. Prema projektи fjrme "Kid" -
SAD, ро cetiri motora slиze za kretanje 
пapred i nazad, а ро dva za podizanje 
i spustanje. Celokиpna tezjna uredaja је 
72 kg, dimenzije 0,8 х 0,5 х 0,3 111. 

(Voprosy raketnoj tenhiki, No, 4, 1965) 
В. А. 

Prema nekim neproverenim izvo
rima prvi pretstojeCi let u okviru sovjet
skog kosmickog programa treba da bude 
le1 petorice kosmonauta u novoj kapsuli. 
Pretpostavlja se da Ьi trebalo da bude 
izvrsen pre sledeceg leta americkog para 
kosmonauta u okviru programa "Gemini" 
planiranog za juni ove godine. 
(M)R, 19, IV 1965) В. А. 

Voda koja se kondenzuje u jzmenji
vaeu top1ote u specjjalnim odelima kosmo
nauta moze se upotreЬiti kao brzj jzvor 
pjtke vode za astronaute. Ispjtjvanja sи 
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нsena na dvojjci pilota u toku dve nede
lje boravka и "vasjonskoj" kablnj. Voda 
koja se kondenzuje u odelи moze se 
pjtj odmah, dok prj duzem stajanju po
s taje bakterjoloski nepodesna . 

(MJR, 19. IV 1965) В. А. 

1 drzavno prvenstvo raketnih 
modelara 
Aeroklub "Mjrko Kujundzjc" jz Zе

пјсе organizиje 1 Drzavno prvenstvo 
raketnjh modelara Vazduhoplovnog saveza 
Jugoslavjje . Takmiiienje се se odrzatj na 
poljgonu kod jzletista Bjstrjcak od З do 
7 avgusta 1965. godjne. Pravo ucesca jmaju 
sv j clanovj VSJ sa vazecom sportskom do
zvolom. Takmicenje је ekjpno ј poje
djnacпo za djscjpJine yjsjna leta, nose
nje tereta, trajanje leta sa padobranom ј 
planiranje. Dozvoljena је samo upotreba 
komercjonalnog motora ј gorjva, koje pro
jzvodi Centar za vazduhoplovno mode
larstvo. 

U okvjru takmjcenja odrzaee se ј sa
vetovanje raketnih modelara, na kome се 
se razmotrjtj sadasnjj stepen razvoja ra
ketnog modelarstva ј utvrdjtj smernice 
za daljj rad. 

C:lanovj Akademskog raketnog ј as
tronautiCkog kluba jz Beograda prjka
zace vjse raznih modela raketa sa kojjma 
се demostrjratj razne sjsteme kojj se 
primenjuju na modeljma u ciljи odvajanja 
stepena, otvaranja padobrana, plani
ranja i sl. 

Sva obavestenja и vezi sa takmicenjem 
mogu se doЬitj od organizatora tak
mjcenja Cija је adresa : Aerok1ub "Mjrko 
Kujundzjc", Zenica, Sarajevska broj 61. 

20 векова постојаља 
јулијаиског календара 

Пре двадесет векова постао је ју
лијански календар, чији је основни 
циљ био, да уклони хаос из римског 

начина рачунања времена до тада и 

како зли језици не би могли више да 
говоре, кано су Римљани храбри људи, 
али никада не знају када треба да 
nрослављају своје годишњице и јуби
леје, због крајње конфузије и збрке 
дојулијанског календара. 

Јулије Цезар, који је 63. године 
пре н. е . постао, између осталог и 
Pontifeks maksjmus, тј. врховни прво
свештеник, морао је сасвим природно, 
да води рачуна о томе, када треба 
одуедити ноју светковину. Зато је од-
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лучио да реформише из темеља дата 
даљи римски календар и да му да 

стабилан карактер . Ава ј , нико није знао 
нано да почне са реформом . Римљани 
су са врло мало часних изузета на , 

били потпуне незналице у егзантним 
~ау Ј<ама. Зато се на спровођеље про 
)ента у дело чекало сноро 20 година. 

Птоломејсна владар на Египта, Клео
патуа VII, успела је, поред осталог, 
да помогне Цезару и над расецаља 
тог Горди јевог чвора . Један од љених 
астролога Созиген, ноји ј е био бољи 
научшш него што ј е умео да тумачи 
снове и прорич ;> gудућност, извршио 

) е посао на задовољавајуђи начин. 

Калдндау ј е свечано инаугурисан го
дине 46. пре н . е. , ј ош уве 1< у доба 
nонтифиЈ<ата Јулијевог. 

Канве су nроnозициј е и одстуnаља 
јулијансног налендара , добро је nознато 
и не треба се овде задржавати . Овај 
налендар је био универзалан у нул
турном свету све до Ј 583. године н. е. , 
каде ј е извршена грегоријансна ре
форма . У Руеији на пр . , важио је све 
до Онтобарсне револуције, ноја би 
иначе требало да се зове Новембарска, 
да .се гледало на nропозиције грего
рИЈанског календара. 

Јулијансни календар није тако лаш 
ни по данашњим мерилима , а обзиром 

не доба нада ј е nостао представља 
ремен-дело. 

Ове године, нада се навршило 20 
венова од постојаља овог налендара , 
треба га се сетити нао творевине ин
тересантне по многом чему. 

Између осталог, овај налендар ја 
нудикамо старији од мухамеданског. 
ноји датира из IV века н. е., а та
кође је старији и од јеврејског кален
дара, који датира из IV века н. е. 
О"!о зна~ш да је јулијански календар 
на).старИ)и систем рачунања времена, 

КОЈИ и данас, мада иинимално, служи 

у неке сврхе . 

И уако ова теновинп старих ста
новника Кема (Егиnта) и данас чини 
саставни део налендариографије, а није 
музејсни фанат. 

Озбиљан наnад на nоследља уnо
ришта овог система изведен ј е Ј 923. 
године, али захваљујуhи, неодлучности 
меродавних фактора , нао и толике 
друге реформе и ова ј е остала само 
само на паnиру. 

Драюслав Ексинzер 
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25 godina izlaienja godiinjaka 
"Der Sternenhimmel" 

Astroпomskj almaпas i su vrJo ko
risna ј пеорhоdпа stvar, пе samo za 
as troпome strucпjake i pomorce, vec i 
za mпoge druge strucпjake, а паrаvпо i 
za as troпome amatere. Stoga пеее Ьitj 

па odmet ovom prilikom reci пekoljko 
recj, о odJjcпom svajcarskom as troпom
skom almaпahu "Der Sterпeпhimmel", 
tj. "Zvezdaпo пеЬо", vec samim rjm sto 
ј е ove godjпe izasao 25 . jubjlarпj 'rom 
ovog korisпog godiS пjaka. 

Urednik ove puЬiikacije је Dr. Ro
bert А . N ef, sa Uraпija opservatorjje u 
Cirihu . Izdvac godisпjaka је izdavacka 
kuca "Н . Zauerleпder", u gradu Aarauu, 
kantoп Aargau. 
Almaпah jma deset stampaпih tabaka 

i zgodaп format. Na ovako relatjvпo 
malom prostoru dato је oЬilje astroпom
skih podataka za doticпu godiпu. 

Materijal је vrlo pregledпo klasiraп, 
ро mesecima, sto је pravilo u astronom
skim godisпjacima, i ро temama. Na pr. 
пarocito је vredпo pomena пekoliko 
zaпimJjivih grafika. Za ovu godiпu dat 
је graficki prikaz 33 okultacije zvezda. 
Mesecem, kao i drugi grafik, okultacija 
Jupiterovih sateJita samom plaпetom . 

Sematski prikaz poJozaja plaпeta ро 
sazvezdima, tokom meseci u godiпi је 
пеоЬiспо dobro zamiЩen i vrlo preg
ledaп . Sto је svakako zaпimljivo, ove tri 
opisaпe seme zauzimaju samo unutras
пju straпicu korica spreda, ciji se pro
duzetak previja ispred naslovпog lista. 

Ova retko uspela puЫikacija је vrlo 
korisпa i za пaucпike i za amatere, а 
ovim posledпjim је пajvecim delom name
njeпa, bez obzira da li опi пеЬо pos
matraju golim okom, poljskim dogledom, 
maпjim, ili sredпjjim durЬinom. 

Osim odlicne tehпicke opreme, iz
vrsпe i ciste stampe, kao i potpunog 
otststva gresaka, almaпah ima i tu pred
пost da пiје preteraпo skup. Dr. Nef, 
koji cetvrt veka ureduje ovaj almanah, 
zasluzuje svaku pohvalu za tolike dobre 
strane samog godisпjaka i cestitku pri
godom 25. godisпjice izlazenja јеdпе 
publikacije, koja nikada nije kasnila. 

Nasim amaterima toplo preporueu
jemo ovaj almaпah i sigurпi smo da се 
im Ьiti od koristi, и svakoj prilici, kada је 
potrebaп јаsап i tасап astronomski po
datak. 

D. Е. 
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MATERIJALI ZA ZASTIТU OD VISOKIH TEMPERATURA 
KOJI SE PRIMENJUJU KOD SUPERSONitNIH LEТILICA 

1 MOTORA ZA V ASIONSKI LET 
- Kr aj -
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II Zastita matel'ijala koji se n·o!e tokom 1·ada. р,.ј ёеит se ne тепјајп роёете dimenzije 
sistema 

(zasti ta aЫacij om) 

Zastjta ablacijom ј е baziraпa па princjpu apsorpcjje toplote sa j cdпim ј(ј vise eп
dotermskjh fenomeпa, f jzjckog ј(ј hemjskog karaktera, naprimer topljenje, subljmacija, 
isparavanj e ili razlagaпj e materjjala. Razlagaпje se moze zЬivatj ako је temperatura do
voljпo visoka da se jzvr§j potpuna djsocijacjja formiraпih gasova prilikom pirolize u atome, 
mапје Ш vise j oпjzovane. Zastjta se doЬij a tako sto se zas tjmj sloj zrtvuje, pri cemu se vrsi 
kontjnualaп preпos toplote sa mase па аЫасјопu povrsinu. 

Dobar aЫatjv nj mater jjal mora Ьiti pre svega los pгovodпjk toplote, mora odavatj 
max. eпergije razarajuci se p rj tom. Као mera kvaliteta aЫativпog materijala uvodj se ve
licjпa Heff, koja treba da bude sto ј е moguce veca. 

Н ff = brzj.na zagrevanja kalorimetra bez aЫativnog materjjala 
е brzina s tvaraпja ablacioпog sloja 

Osim toga svaki ablatjvпi materijal jma јеdап odredeп пivo епегgјје prj kome se 
"aktjvira" tj . prj kome dolazj do razradivaпja procesa аЫасiј е. Ovaj пјvо zavjsj od top
lotпog kapacjteta ablacionog materijala. 

Na slicj 4 datj su termjckj kapacjteti razпih metala ; jz slike se vidi da poj ediпi metaJj 
mogu apsorbovatj toplotu vrlo slabo u poredeпju sa materijalima koji se koriste pri aЬiaciji. 

Podesпa komЬinacij a materjjala koji se greje ј aЫativпog materijala ро Мас Adamu 
dovodi do prelamanja eпergij e ро relaciji 

k_ = р КТ а Heff 

Q q't 

Сл . 4. Сл . 5. 
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ра se smatra da је postjgnиta dobra termjcka jzolacjja kad је odnos 
Qc 

Q 
mali (Qc је koljCina toplote sme§tena и masj, Q koJjCina toplote djsjpirana jz aЬla
cjonog sloja). 

А) Homogeni aЬlativni materijali 

Ovaj tjp materjjala se moze podeJitj и dve grиpe : 
1) Homogene mjneralne sиpstance. Ovde spadajи иglavnom cetjrj materjjala ј to 

graf!t, sjl!~jj~m dj~ks j~, ra~ne keramjke ј staklo. Najvjse paznje ј poverenja se poklanja 
grafJtи, stltCIJUffi dюkыdи 1 raznjm keramikarna . 

. Grafjt za svojи aЬlatjvnи sposobnost jma prvenstveno da zahvalj svojoj krjstalnoj 
gradt odnosno svojoj heksagonalnoj sjmetrjjj prjkazanoj na sl. 5 ј osoЬinarna navedenjm 
и tabelj 6. 
On se takode ponekad korjsrj ј za konstrиkcjjи ј zastjtu mlaznjca. 

1 

Provodnost 
К na 200°С 

Koefic. djJata-
сјје оос 

3000°С 

Spec. topl. Ср 
izmedu 
1500 ј 3000°С 

Tabela 6 

OsoЬine grafita 

1 

Paralelno 

1 
Jjsticima 

О, 7 calfcm•fsec 

4х10-а ро со 

10х 10-• ро t 

Normalno 
na Jjstjce 

0,2 cal/cm1/sec 

4х10-• ро ос 

5-6calfmol 

. . Silicijum dioksid i pored losih koeficjenata dilatacije ima vrlo siroku primenu, jer 
Је Jako otporan na temperaturne udare. Ako se umesno prjmeni on stvara glatke aЬiatjvne 
pov~~jne, а ?romena vjskoziteta i njegova entaJpjja su takve da је njegova toplotna suЬJj
maclJa vrlo )aka. Njegova jedjna mana је lomljivost. 

Keramike, jako imaju slabu otpornost na toplotni udar, imaju znatnu entaJpjju ра se 
cesto koriste. C:ine se veliki napori da se poveea njihova otpornost na udar i zilavost. 

2) Homogene organske supstance. 
. Ovo su plasticni materijali (makro-molekularne supstance). Organski proizvodi 

mal1h molekulskih tezina ne mogu se uopste koristiti kao termoizolaciono sredstvo zbog 
vrlo losih mehanickih osoЬina. ' 

Postoje dve vrste plasticnih materijala koji se koriste u tehnici termo-zastite. То 
su: termo-plasticne i termo-staЬilne materije. 

Termoplasticne materije se koriste јег imaju bolju otpornost na toplotne udare 
~d termosta_b~lnih materijala. Iz ove grupe materijala dolaze u obzir pleksiglas, teflon i po
llten. Na si1C1 6 su prikazane pirolize pleksiglasa, teflona ј politena, sa koje se vidi da је 
teflon termicki najotporniji. Na sl. 7 је prikazan pravolinijski deo karakteristike raspa
danja teflona. 

Као sto је poznato, svaka plasticna materija ima svoju pocetnu temperaturu raspadanja 
Ova temperatura Ьitno zavisi od hemijske konstrukcije, geometriske strukture makromole
kиla i necistoce plasticne materije. Sve karakteristike medиtim imajи ро jedan linearni deo 
koji se za svaku od njih nalazi na nekoj dr.ugoj temperaturi . Za teflon је to negde oko 
350-725 °С. Ako se Ьlize ispitиje ovaj pravoliniski deo dolazi se do zakljucka da se ras
padanjem obezbedиje smolas tj aЬiativni sloj, koji и slucaju daljeg izlaganja termjckom 

.. 

ВАСИОНА XIII. 1965. 3. 

L "_., -u.,.-u..v,,_.,. . ~ .... , ... ~.". 
..,. 8 "-', .. ,,..,._._,",~-/ t't tte,') ,' 

·- •• "' 

Сл. б. 

ll 
t 

.. 
Сл. 7. 

10-.2 

,"_, 

/0 

ю& 

111' 

,., 
ю' 

/о' 

69 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' flиksи usporeno raste ро deЬJjjnj ј stjti 
na taj nacjn иnиtrasnje slojeve od vjsoke 
temperature. Proces, и zavjsnostj od vre
mena, prelazj и endoterman ј na taj nacjn 
hladj oЬlozen~ delove. Tako naprjmer, 
teflon apsorbщe 180 kgcalfkg na tempera
t~rj od 600°С, 370 kgcalfkg kad raspada
ПJe pocne, а na krajи raspadanja cak ј 
550 kgcalfkg. 

•''L~~~~D~-~~~-D~m~l~-Dm~~J--.~.a~l~,--~:-~ 
1/Т (-...) 

1ZIJ 6Ј~ ~60 '-96 '~ J'f5 
т(•с:./ 

В) Heterogeni aЬlativni materijali 

1) Каlирј napravljenj od mineralnih materjjala vjsoke tacke topljeпja, popw1jenj 
sиpstaпcama sposobnim da арsоrЬији toplotи. 
. Ovakvi kalиpi se oЬicno prave od berjljjиm oksjda, cjrkonjjum djoksjda ј(ј od gra-

ftta, а риnе se berilijиmorn, borom, alиmjnjjиmom jlj tjtanom. Punjenje ima za cjlj po
veeanje termjckog kapaciteta materjjala sto је ј postjgnиto do te mere da apsorpcjja jznos j 
550 kgcalfgr, dok se teorjskj vr§j disjpacjja ј do 1500 kgcalfgr. 

. 2)_ Каlирј male provodljjvostj napravljeni od organskjh materjjala, popиnjenih 
mшeralшm sиpstancama vjsoke tacke topljenja. 

а) Uopste 
Poznato је da se plastjcne materjje armirajи mineraJnjm cesticama, ј to na trj nacina : 
1) C:estjce orijentjsane normalno na toplotni flиks . 
2) C:Cstice paralelne toplotnom fluksи, 
3) C:estice razbacane и masi plastike. 
U zavisnosti od konkretnog slиcaja Ьira se orjjentacija cestica, ј ег svaki od nave

denih slиeajeva ima prednostj i mana. 
Ь) AЬlacija spregom 
Као sto i sam naziv kaze ,to је jedna lamelarna struktиra, и kojoj је svakj sloj sas

tavlje~ o~_materijala za pojacanje (armiranje) i jednog vezjvnog materjjala. Ovo је oЬicno 
kombшactJa vlaknastog materijala (stakla, silicijиma, grafita) sa organskim smolama (epoksj, 

fenolne, silikonske), koje se mogu те-

,....."~ o64x.·i• :~~~~~~- :SMtosl: ,t./ · dиsobno spregnuti. Ovaj spreg ima sle-
·:=!.'~~;;:,,/.,"'t;;~· dece karakteristjke : 

'""" р~:.. -Мо"'- а) VeJjku mehanjcku cvrstocu 
Ь) Znatne termicke izolacjone oso
Ьine 

Сл. 8. 

Da1jim razmatranjem se uocila 
-н. ...,,/ф~/,.,.: ,1".1 visoka specificna toplota, vrlo mali ko

jeficijenat dilatacjje i velika oЬiaciona 
energija. 

Ьl) Opis sprega na kome se izvodi aЬiaciono dejstvo 
Ako se pa:Щivo razmatra spreg podvrgnut aЬlacionorn dejstvu, onda se iducj spolja 

prema unutranjosti najpre srece staklasta skrama, svetle Ьоје. Potom dolazi karbonizirani 
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sloj сгпо srebrnaste Ьоје, опdа mrko сrпј sloj koksnc prjrode, k јј је elcktrjck j provodaп, 
da Ьi se najzad пај§lо па јаsпо zutu osпovu. SYa ova Ьој е пј а su р slcdica piroljze, orgaпskog 
dela sprega. Na tabelj 7 ј е data elemeпtarпa aпaljza pom eпurjl, slojcva, dok је па sljcj 8 
sematskj prjkazaпa koпstelacjja sp rega u toku аЬ!асiје. 

Tabela 7 

Elementarna analiza slojeva sprega u toku aЬlacije 

Aпaljzjraпj sloj \ Ugljeпik 1 Vodoпik 1 Kjseoпjk 

Staklasrj sloj ,;; Ј % 1 

Koksovaпj slo j 
Crпo-srebrпj 96-99 0,1-2 1-4 
Mrko-crп 80-88 з -5 7- 15 
2uta osпova 75-76 5,7-5,9 18-20 
Оsпоvпј spreg 72-75 6,5-5,9 22-19 

Ы) Opjs karaktera sprega kojj jma dobre aЬ!ativne оsоЬiпе . 
ОsпоУпе karakrгjstike sprega kojj jma dobre аЫаtјvпе sоЬiпс ~ u: 
1) UkoJjko је temperarura аЫасјје veca, uroljko је vece Heff. spгega. 
2) Brziпa аЫасјје se smanjuje ukoljko је vece ucesce ojaCivaё:a. 
З) Termjcka sprovodljjvost sprega varjra sa veljCiпom ttё:es ca smole (makro ј mjkгo 

porozпost sloja koksпe prjrode smaпjuje jako otporпost па termjcku abrazjju). 
ЬЗ) Pokusaj оЬјаsпјепја hemiskog procesa kojj пastaje prj аЬ!асјјј spregova. 
Hemjskj procesj uoceni prilikom аЫасiје spregom su: 
1) Termjcka degradacjja smole 
2) Termicko ponasanje pojacjvaca 
З) Piroliza sprega 
Ako se zelj ozЬiljnjje razmatraпje aЫarjvпih materjjala, obavezno је raspolagati 

pozпavaпjem velikog broja hjpoteza iz raznih naucпjh oЫasrj, сјј е i zlagaпje prelazi okvjre 
ovoga claпka. 

I pored svih napora koji se ulazu da se proЫem aпrjrermjckjh materjjala sagleda 
kroz razne metode ispjtivaпja, dolazj se do Yrlo veljkih рrаzпјпа ј teskoca, za koje se oce
kuje da се ih buducnost resiti. 
"Techпjque et Scjence Aeronautiques 
et Spatiales", 2/196З 

lng. Nadezda Jovanovic 

Планете 

Меркур Тоном октобра и почетком новембра није видљив. Појављује се оно 
13 . XI. нада је у највећој источној елонгацији . Тих дана види се кратко 
време после залаза Сунца. Треба га тражити ниско над југозападним 
хоризонтом . У овој елонгацији привидна величина планете је -0,1 а при
видна пречник 6" .5 . Дисн nланете је осветљен нао Месец у првој четврти 
За ненолико наредних дана Меркур се толю<О привидно приближава 
Сунцу да постаје невидљив. Тако остаје скривен до краја године, 

ВАСИОНА XIII. 1965. З. 71 

Бен ера 

Марс 

- Тоном целог тромесечја види се нао "Вечерљача" . При видно про Јаз и 
сазвежђа: Ba.re, Снорпије, Змијоноше, Стрелца и Јарца . До 15 . Х/ 
Венера се nривидно удаљава од Сунца, тог дана је у нај већој источно ј 
елонгацији , а затим ј о ј се Сунце nриближава нрећући се l<a истону. 

Својом nривидном велич~rном -З.6 почетном онтобра и -4 .2 !<ра јем 
децембра (сл. 1). Венера је , nосле Месеца најсјајнији. објенат на небу. 
Венера се у овом nериоду nриближава Земљи, те јој при видни пречнин 
брзо расте од 19" 6 на 48".0. 

- Диреi<Тним кретаљем nривидно пролази сазвсжђа Вагс Снорпије , 
Змијоноше, Стрелца и Јарца. Залази OI<O 2h после Сунца. Због свог 
слабог сјаја + 1 ,4 привидне вели чине теже се може уочити а и није 
интересантан за посматраље , јер је врло дале1<0 од Земље: 280 МНЈIИОна 
km. ( 1. Х) и З27 мипиона km (ЗI. ХП) . Отуда и привидни пре•1нин планете 
опада од 5" .О на 4" .0. 

Ј упитер - До 19 . Х. Ј у питер је диреi<Тан , затим ретроградан да би средином 
децембра (18 -ог) дошао у оnозицију са Сунцем. Та1<0 из сазвежђа Близа
наца прелази у сазвежlје Бина. Почетном онтобра излази оно 2111 а затим 
све раније тано да је у децембру видиљив TOI<OM целе ноl1и. Привидни 
пречнин nланете меља се од З7". 7 ( 1. Х) на 45".5 (у опозицији ) и 44".0 
(ЗI. XII) . За исто време сјај планете расте од -2 .0 до -2 . З nривидних 
величина. У оnозицији Јуnитер је удаљен од Земље 618 милиона km. 

Сатурн - После опозиције са Сунцем , Сатурн је ретроградан у сазвежђу Во
долије. 14. XI. је у застој у а затим дирентан . Види се до 01<0 Зh почетном 
октобра, а до оно 21h нрајем децембра. Земља се у овом тромесечју уда
љава од Сатурна тано да љегов nривини пречнин опада од Ј 7".о на 
14",8. За ово време велина оса nривидне елиnсе Сатурнова прстена опада 
од 42".9 до З7".4. Мала оса од З".9 расте на4".Ј (1. IX) а затим опет 
опада до З" .1 (ЗI . XII) . Са Земље се види северна страна пр стена. 

Уран - Дирентан је у сазвежђу Лавеа. Почетном октобра излази оно Зh 40111, 
а крајем децембра оно 22h. Првих дана новембра У ран пролази оно 1 о 
јужно од звезде Сигма Лава четврте привидне вели чине. Привидна вели
чина Урана то~<:О~l тромесечја је приближно 5.9. 

() FAZ.д • 

Сл. 1. Промене йривредне 
НiiUчине, йри:редноz йречни4а 11 

фазе Венере у Л, XI, и ХП. 
1965. Север је zope. 

Сл. 2. Пролаз Месеца корз 
Земљину йолусен4у 8. XII. 1965. 
С је Земљrта се1ша, ПС је 
йолусенка , а Mi М, и М су 
йоло:ж:аји Месеца у ШреиуШку 
йрвоz додира ,у средuии йомрачења 
и у ШренуШ4у йоследњеz додира 
Месеца и йолусен4е. Север је zope 

а исШок лево. 
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Оюобар 7d 17h 
16 05 
Ј7 16 
18 
19 21 
з о 

Новембар З 2З 
12 09 
IЗ 04 
14 19 
15 21 
17 

Децембар З 05 
8 18 
9 .IЗ 

10 
12 22 
15 01 
18 10 
21 02 
21 18 
21 2З 
22 01 
22 оз 
25 15 
28 Ј 8 

Појаве у Сунчеву систему 

Сатурн з • се верно од Месеца 
Јупитер з · ј у>КНО од Месеца 
Венера 2• северно од Антареса 
Ориониди 
Јупитер у застоју 
Тауриди 
Сатурн з · северно Од Месеца 
Јуп итер з · ј у)ЮЮ од Месеца 
Mepi<yp 2З 0 источно од Сунца 
Сатурн у застоју 
Венера 47• источно од Сунца 
Бјелиди 
Мернур у дољо ј нонјующији са Сунцем 
Помрачеље Месеца Земљином полусенном 
Јупитер 2• јужно од Месеца 
Геминиди 
Mepi<YP у застоју 
Уран 5° јужно од Месеца 
Јупитер у опозицији са Сунцем 
Mepi<YP з • северно од Месеца 
Венера у највећем сјају 
Мернур 22• западно од Сунца 
Мернур 7° северно од Антареса 
Почетан зиме 
Уран у застоју 
Сатурн з • северно од Месеца 

Помрачења Сунца и Месеца 

2З. XI. 65. Прстенасто помрачеље Сунца видљиво ј е из ј ужме и ј у 1 ·о источне 
Азије. 
8. xrr. 65 . Помрачеље Месеца Земљином полусеНI<ОЛI види се из ЕЕ>ропс , 
Африне, Азије и Аустралије са Индијсног и Тихог 0I<еана . 

Подаци за ово помрачеље су: 
Месец у лази у полусенну 
Средина помрачеља 
Месец излази из полусенне 

16h 07.m5 СЕВ 
18 09 .9 
20 12.3 

Поло»<ајни угао првог I<онтанта: 122• од N на Е 
Поло»<ајни угао последљег нонтанта : 21 5• од N на Е 
Величина rюмрачења : 0,908 Месечева пречнина 

Помрачеље Месеца полусенном тешно се запажа визуално, али се може по
сматрати другим приборима, на пример снимаљем на нонтрастној фотоемулзиј и . 

Мале планете 

Планетоид Веста биће у опозицији са Сунцем 28 . децембра. У дурбииу изгледа 
нао звездица 7.2 привидне величине са привидним дневним нретаљем оно 68• у 
рентасцензији на западу и оно 21 1" у деклинациј и на северу . Дата су три положаја 
планетоида но ји се могу упоредити са положаји:ма звезда за енвинонциј 1950.0 Даљина 
од Земље дата је у млионима km. 

Датум Рентасцензија Денлинација Даљина 

Дец 24. 
28. 

Јан. 1. 

ЗЈm.7 + 21 ° З2* 
27.2 + 21 46•> 
22 .7 + 21 оо 

2З5 
'234 
2З4 

А. Ђ. Кубичела 

ј 

- Уз члаiiЗI< на стра ни 50 -

Капсула "Гемини V", тежине 3,5 т, укрцана на брод непосредно по изласку 
космонаута Купера и Конрада, који су у љој провепн 8 дана. 

Извлачење 'првог степена - бустера ракете "Титан 11", помоћу 1<оје је 
ланснран васнонскн брод "Гемини V", на разарач "Dupont". Овај део, 
Ј<ојн је пао на око 720 Ј<М северонсточно од Кејп Кенеднја, биliе послат на 
техничку анализу у Балтимор, на захтев стручњаЈ<а фирме Martin Со. 



w.iSIONA . . 

Прва фотографија Марса помоћу "Марииера IV", са висине од око 16.800 км, од 14. јула 
1965. Дужина видљиве ивице планете је око 320 км. У горљем десном углу изгледа да се 

налази један облак у Марсовој атмосфери. 

RAKETNO AMATERSTVO 

ФОТОГРАФИЈА У 

АСТРОНОМИЈИ 

() 

ДРУГА СТРАНА МЕСЕЦА 

() 

АСТРОНОМСКЕ 
ЕФЕРЕМИДЕ 

ЗА 1966 

1965-4 

ПРВИ САСТАНАК У ВА ИОНИ 

НЈIМ З Ј< uас ион ског брода )) Гемин и 7« са астроваутима Бор 
оослом, и ачпњен са брода ))Гемшщ 6« у ком 
е налаз ил и астронаути Шира и Стафорд 
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др. IlBAH А1АНА ИЈЕВИЋ , др. РАДОВАН ДА НИЋ , НЕНАД ЈАНКОВИЋ, 
ЧЕДОМИР ЈАНИЋ, ш1ж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ , СТЕВАН КОРДА, 

u11ж. КОСТА СИВЧЕВ и др . БРАНИСЛАВ ШЕВАРЛИЋ 

О д г о в о р 11 и у р е д 11 и " 
НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

Наслоту ciupa11y израдr1о ПЕТАР КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, час пис за астрономнју и астронаутику. Издаје 
Астрономсrю друштво ,.Руђср Бошковић" и Комисија за астрона
ути ну ВСЈ . Годишња претплата : за нечланове НД 1 О (СД 1 000), за 
чланове оба друштва НД 8 (СД 800), за ученике свих ШI<ОЛа НД 5 
(СД 500), за иностранство НД 30 (СД 3000). Поједини број НД 2 5 
(СД 250) - Власник и издавач Астрономсr<О друш!во ,.Руђер 
Бошковиk", Београд. Уредништво и администрациЈа : Београд , 
Народна опсерваторија, Калемегдан , Горљи Град. Тел . 624-605 

Претnлате слати у !<ор ист рачуна броЈ 605-608-16 1. 

Штамnа: Издавач ка установа "Научио дс:ло", Београд, Вука Караџиkа 5 
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БЕОГРАД 

RAKETNO AMATERSTVO - DOSTIGNUCA 1 MOGUCNOSTI 

Po~elo se velikom teljom i bez ikakvih sredstava. Pocelo se onih dana kada је 
marta 1958. poletela prva neve§to napravljena raketa iznad ba~kog sela Ratkova , kada 
su po~eli da se otiskuju projektili gimnazijalaca iz Sombora i Rijeke. Doslo se do 
danas kada је veCi broj klubova sposoban da lansira amaterske sondatne rakete te§ke 
preko stotinu kilograma i kapsulu sa instrumentima po§alje na visine koje se grani~e 
sa stratosferom. Poa:lo se eksperimeщatorski kada је bilo vatno da raketa gonjena mo
torom sa filmom, cinkom i sumporom i ko zna kojim sve gorivom samo poleti sa 
zemlje. Stiglo se dotle da se delatnost razgraniCila na vi~e grana : nau~no istrativa~ku, 
sportsku i vaspita~ku, koje su sve jednake ро svojoj vatnosti. Radi se aktivno vec osam 
godina i ko zna koliko jos godina stihijski pre toga. Ра ipak u ~itavom tom radu dve 
poslednje godine su u~inile da uspesi i dostignuca po~nu da se redaju meteorskom 
brzinom. 

C:itava aktivnost ostvarena је u okviru dve organizacije : Vazduhoplovnom savezu 
Jugoslavije i Jugoslovenskom astronauti~kom drustvu, koje su na polju raketne tehnike 
i raketnog modelarstva doprinele cilju - tehni~kom vaspitanju mladih. 

Pogledajmo kako је zastupljena ova delatnost u na§oj zemlji. Pre svega tu su 
studentski klubovi ро univerzitetima u Beogradu, Zagrebu, LjuЬijani, Sarajevu, Nisu 
i Novom Sapu koji se bave gradnjom najvecih tipova raketa. Zatil'n dolaze samostalni 
raketni klubovi i najzad raketne sekcije u okviru oko 50 aeroklubova u 6tavoj zemlji. 
Nekoliko hiljada mladih raznih uzrasta i tehni~kog obrazovanja bavi se sada ovom, 
najsavremenijom granom tahni~ke delatnosti . 

Stihijskom radu stalo se na put 1. februara 1964, kada је u Beogradu odrfan 
prosireni sastanak Komisije za astronautiku Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. N~ tom 
sastanku date su osnovne smernice za rad i istaknuta је naro~ita potreba za medujtlup
skom saradnjom. Samo nekoliko meseci kasnije do§lo је i do prve velike jugoslovenske 
akcije raketnih amatera. Sa poligona ispod Kalimegdana u Beogradu poletelo је neko
liko desetina raketa u okviru akcije "Zvezdana olimpijada" koju su organizovali VSJ i 
Radio Beograd. Najmanje od ovih raketa tetile su nekoliko desetina grama, а najvece 
preko 20 kg. U~estvovali su ARAK Beograd, АК Sombor, Nis i Mostar. 

Prve akcije 

U julu prosle godine odrtana је u Rijeci i 1 jugoslovenska smotra raketnih mo
delara. Tokom tri dana poletale su rakete razli~itih dimenzija i karakteristika. Nastupili 
su raketasi Akademskog raketnog kluba iz Beograda, АК Mostar, АК "Miada krila" 
SomЬor, АК Nis i mnogi drugi od raketasa Mr~ajevaca, Smedereva, Zagreba, Du
brovnika, Sarajeva do domacina Krila Kvarnera iz Rijeke. Prvi put su se ovde pred 
raketasima iz ~itave zemlje otvarali padobrani i prvi put su na probnim stolovima ро 
amaterskim nacrtima izvrsena merenja parametara, amaterskih raketnih motora. 

Ova akcija omogucila је svim amaterima da se medu sobom upoznaju i sklope 
veze koje се im pomoCi u daljem radu. 

Vec ovde se moglo zapaziti da dominiraju ~itavom delatnoscu kluЬovi ii Beo
grada, Mostara, Nisa i Sarajeva. Ovo se odrtalo do danas samo sto se delatnost svih 
oyih kluЬova u mnogome prosirila. 

Mo~tarci u svome radu imaju tradiciju od vec nekoliko godina. Prve njihove 
rakete postizale su visine od 3.000 т. То su Ьile rakete "Poskok" dipl. ing. Save Mi
riea i "Bezimena" dipl. ing. Dragoslava Dimiea. Posebnu interesantnost u radu ovog 
kluba predstavlja . gorivo barut parafin koje је ostvario ing. Dimic posle vikgodi§njeg 
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eksperimentisanja. Ovo gorivo koristila је i raketa "Bezimena" koia је kod nas prvi put 
u raketnom amaterstvu proЬila zvucni zid aprila prosle godine. Na ovo gorivo rade i 
motori koje mostarski amateri koriste za pogon malih raketa dugih do 60 ст kao sto 
su "Miki", "Zaba" i dr. Prvi put kod makete rakete "Кара Vl" oni su primenili ve
zivanj ~ motora u grozd, ali bez spajanja komora. 

Sarajevski raketasi okupljeni su uglavnom oko Akademskog amaterskog astro
nautickog kluba kojim rukovodi dipl . ing. Aleksandar Knefevic. Ovaj klub radi uglavnom 
sa raketama sa cinkom i sumporom. Oni su do sada uspesno ispalili citav niz raketa 
na kojima su ispitani sistemi otvaranja padobrana. U dva maha ove rakete su ponele i 
ziva stvorenja u kapsuli - jednom misa а drugi put zabu. u vise mahova lansirane 
su i rakete sa livenim gorivom cink i sumpor koje su dale dobre rezultate. 

Niski raketasi okupljaju se oko Aerokluba i kluba Elektronske !ndustrije u kome 
se pretezno nalaze studenti, tehnicari i radnici. Na poligonu u Sicevackoj klisuri 18 km 
od Nisa njiћova poslednja пiketa lansirana ovog proleca dostigla је i visinu od З .200 т. 
Pri tome је ova raketa nosila i izvesnu elektronsku opremu а tokom citavog leta odrZз
vana је radio putem veza sa zemljom. 

Ambiciozni 'Вeogradani 
Akademski raketni astr -nauticki klub u Beogradu роеео је da radi jos pre tri 

godine. Krajem 1963. zavrsena је i prva raketa ovog kluba koju је konstruisao dipl. 
ing. Desimir Dimic, tada jos student masinskog fakulteta, koja је imala oznaku "ARAK 
А-1" . Ona је Ьile namenjena ispitivanju nove vrste goriva na bazi plasticnih masa. 
Ubrzo zatim ovaj klub је odustao od eksperimentatorskog rada sa gorivima. Као dva 
osnovna plana postavljeni su projekti "Strela" i "Sonda". Prvi projekat imao је da prQ
veri aerodinamicke osoЬine raketa malih precnika, а drugi da realizuje lansiranje prve 
sondazne amaterske rakete na visine od oko 20.000 т. 

Prva raketa iz porodice "Strela" sa oznakom AR-4, poletela је З. maja 1964 · i 
postigla' visfuu od 2.200 т. Zatim na "Zvezdanoj olimpijadi" је letela raketa "Zvezdana" 
1700 metara. · Na smotri u Rijeci opet је letela "Strela". 21 oktobra 1964. nastala је 
prekretnica, raketa "Plamena strela" konstrukcija dipl. ing. Aleksandra Мadzarca pole
tela је do visine od preko Ј 0.000 т pokretana motorom sa asfaltnim gorivom. U tacki 
maksimuma izbaceni su staniolski listiCi i oЬlak talka radi vidljivosti i za radarsko pra
cenje. 4 ." aprila prvi put u Beogradu је prenesena po~ta pomocu rakete "Dvostruka 
strela AR-503" od poligona Lisicji jarak do sela Kovacice. Najzad 28. juna slicna ra
keta ispaljena vertikalno dostigla је visinu od 12.000 т. 

Uspesna lansiranja raketa manjih precnika dala su beogradskim amaterirna pod
sticaj za dalji rad. Tako је izradena raketa "Sonda" konstrukcija dipl. ing. Save Mirica. 
Ova raketa teska oko 100 kg treba da dostigne visinu od oko 20.000 metara noseci 10 
kg korisnog tereta. Buster ove rakete razvija potisak od oko 2 tone za 1,1 s, а mars 
motor 140 kg/15 s. U vise mahova motori su sa punim uspehom ispitani na zemlji, 
tako da se prva lansiranja pojednostavljene verzije sa oznakom "Maketa" mogu oeeki
vati pre nove godine. 

Posto је plan "Strela" uspesno privede.n kraju pri§lo se realizaciji nove porodice 
raketa sa oznakom "Eiektra -0". Krajnja verzija оуе rakete "Eiektra AR-04" koja се 
Ьiti l!lnsirana pocetkom iduce godine moci се da ponese 2,5 kg korisnog tereta na vi
sine od 15-18 km. Ovu raketu konstruisali su ing. Emil DoЬes, ing. Srdan Pelagic i 
Pero Opsenica. Sredena dokumentacija Ьiсе objav1jen . kao poseban rad koji се omo
guCiti amaterima ја§ uspe§nije delovanje. 

Jugoslovenska raketa 
З. i 4. aprila ove godine u Beogradu је odrfano prvo savetovanje studentskih 

raketnih klubova. Na njemu је izlagana dosada§nja delatnost, раје predlofena i izgradnja 
jedne rakete koju Ьi zajednicki gradili svi studentski raketni klubovi. Svaki klub Ьi doЬio 
zaduzenje da odredene delove rakete razradi ili proizvede. Kako se kroz dve godine u 
nasoj zemlji odrfava svetski astronauticki kongres ova ideja о prvoj jugoslorenskoj stu
dentskoj raketi doЬila је realne okvire. Izvesno је da Ьi ova raketa ponela i izvesna 
ziva Ьiса. Neke eksperimente na ovom polju vrSila je-vec grupa studenata medicinskog 
fakultet!_i u Beogradu sa Dr. ing. Мiodragom Simonovieem na celu. 
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Vaspitavanje kadrova 
Velika pafnja u raketnom amaterstvu posvecena је vaspitavanju kadrova. Prvi 

teeaj za nastavnike raketnog modelarstva organizovao је VSJ od 12 do 25 jula 1964. u 
Rijeci. Citav niz teeajeva organizovan је posle toga u Somboru, Nisu, Mostaru itd. 
U Beogradu је Savez beogradskih raketnih klubova organizovao u saraduji sa Tehnickim 
narodnim univerzitetom desetak tecajeva za raketne modelare i nastavnike raketnog. mo
delarstva. Najzad u Zenici је od 2(}--ЗI jula odrzan drugi savezni seminar za nastav
nike i vi§e nastavnike raketnog modelarstva. Tako danэs ovom delatnoseu medu mladima 
rukovodi preko 100 nastavnika, 12 vi§ih nastavnika i З instruktora raketnog modelarstva. 

Pos~bne teeajeve odrzavali su studentski klubovi u Sarajevu za mlade raketase. 
Za raketne amatere koji se ovom delatnoseu bave na visem nivou odrzava se ро klu-
bovirna posebna obuka. о 

о ::r; 
Sportska delatnost 

Posto је uspostavljena odgovarajuca osnova u strucnom kadru pri§lo se i takmi
cenjima. Tako је Vazduhoplovni savez organizovao 1-З avgusta prvo drzavno prvenstvo 
raketnih modelara. Ucestvovalo је desetak klubova iz citave zemlje , а takmicenja su se 
odvijala u dve discipline Н-1-А, postizanje maksimalne visine i Н-3 trajanje leta sa 
padobranom. Prvo mesto zauzeo је Du§an Madzarac iz Osijeka koga је Komisija •. ·za 
astronautiku i raketno modelarstvo VSJ ujedno proglasila i za najboljeg raketnog mode
lara za ovu godinu. Ро zavrsetku drzavnog prvenstva odrzana је i smotra raketnih ama
tera u kojoj su se posebno istakli mladi amateri iz Zagreba. 

Polovinom oktobra odrzano је u Nisu i prvo repuЬiicko prvenstvo raketnih mo
delara na kome је Miodrag Cvetkovic iz Nisa postavio novi drzavni rekord od 55 s u 
tr8Janju leta -sa padobrano-m.- Osim ovih takmicenja odrzan је i niz lokalnih takmicenja 
u ~ Beogradu i Vojvodini. 

, ProЬiem takmiearSkih' motora i raketa је osnovno pitanje kojim se treba pozaba-
viti pr Ј 'drugog ddavnog prvenstva u.·Vrscu jula iduce godine. Interesantni su ekspe
rirnenti koje pri ·, ostvarivanju serije takmicarskih motora sa cinkom i sumporom vode 
dipl. ing. Nikola Kunkin iz Subotice i Aleksandar Stojanovic iz Nisa, visi nastavnici 
ra,ketnog modelarstva. Takode u Beogradu se radi na realizaciji kvalitetnih takmicarskih 
niotora S&[asfaltnim gorivom. · · 

Iz~sni poku§aji ucinjeni su u pogledu medunarodne saradnje: Tako се raketasi 
Ni§a barem dva puta godi§nje da· odmere snage sa svojim drugovima iz Sofije, а Som
Ьorci ·sa raketa§ima iz madarskih gradova Pecuja i Segedina. Takode је predvideno da 
tokom iduee godine dode i do medunarodnih susreta izmedu nase reprezentacije ra
ketnih modelara . reprezentacija Poljske i CSSR. 

Literatura za raketa§e 
Ove godine pojavile su se i publikacije namenjene raketnim amaterima. Dok је 

ја§ pro§le godin~ izi§ao "Prirucnik za nastavnike raketnog modelarstva", ove godine po
javilo se i njegovo drugo izdanje. Zatim Vazduhoplovni Savez Jugoslavije izdao је 
"Nastavni program za А teeaj raketnog modelarstva" od dipl. ing. А. Madfarca i ing. 
S. Pelagiea i "Nastavni program za В teeaj raketnog modelarstva" od MadZзrca, Pela
giea i Dobesa. Najmladim· raketasima dobro се posluziti knjiga "Astronautika i raketno 
modelarstvo" od А. Stojanoviea i' S. Pelagiea. Najzad za idueu godinu nalaze se u 
pripremi "Priruenik za С tecaj raketnog modelarstva" i posebna knjiga "Raketno n'ю
delarstvo". Za iskusne raketase Savez beogradskih raketnih klubova .izdao је skripta 
"Raketodinamika" dr. ing. Srboljuba Minovica. Na taj nacin umanjen . је veliki nedo
statak ove literature na na§em jeziku koji је u znatnoj meri otezavao razvitak na§eg 
raketnog amate!stva. 

Vec dosada postignuti rezultati stavljaju nas pored raketasa drugih zemalja. Prvi 
meduoarodni susreti i razmena iskustava omogucice jos brzi i uspesniji razvoj ove nove 
grane tehniCke delatnosti koja svakim danom oko sebe okuplja sve vise mladih. 

Beograd, 5. decembra 1965. god. 
. : Ing . . Srda.n D. Pel4gic . 
instruktor raketnog modelarstva 
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ФОТОГРАФСКИ ПРИБОР У АСТРОНОМСКОЈ АМАТЕРСКОј 
ПРАКСИ 

(крај) 

У случају тренутних снимака сјајнијих астрон?мских објеката (Сунца и Ме
сец) инструмент не мора да буде монтиран екваториЈал':fо, н~~и Је обавезно да има 
могућност финог кретања у часовном углу и деклинаЦИЈИ. СЈаЈ ликова Сунца и Ме
сеца опада са опадаљем релативног отвора објекта (ј ер се њихов лик не своди само 
на дифракциони лик). Међутим, код њих је згодно применити дугофокусне о~јективе 
да би се вeli на негативу добила довољно повећана слика, .макар пречник објектива, 
а и релативни отвор били мањи. Ово нарочито важи за Сунце коЈе се понекад, ако 
је жижна даљина довољно велика,снима и релативним отвором 1_: 100.. . 

У складу са овим захтевима , љубитељу астрономске фотографиЈе КОЈИ поседуЈе 
телескоп , могу се предложити следеће адаптације фотографског прибора . 

III Фото-камера у комбввацвјв са те11ескопом 

1. ФotТto-aйapaiU мexa11U•tкu везаи за Шелеской 

Камера снима независно , својнм објективом, али је везана за телескоп ради 
праћења привидног дневног нретања небеских тела. Оптичке осе телескопа и камере 
су паралалелне . Камера је ослољена негде близу тежишта цеви телескопа (да не 
ремети знатно равнотежу) али тако да предњи део цеви дурбина не улази У поље 
вида намере , сл. 5 и 6. Дурбин има у пољу вида окулара осветљену кончаницу. 

081&CTIV 

-.r.- Art.I.A 1 1 

5? 

Сл. 5. ОйШичка схема амашерског 
асi:Uрографа 

Сл. б. ФоШо-айараШ ПракШика IV на 
екваШорuјалу Народне ойсерваШорuје у 

Београду. 

2. ФоШо айараШ ойШички везан за Шел~ской 
2.1 Камера са које се може снинути обЈектив . 
Тело камере без објектива везује се за тубус телескопа К?Ме Је ски~ут онулар. 

Положај камере · је такав да се раван филма· налази у жиж':IОЈ равни обЈектива те
лескопа, а цела комбИнација делује као фото-апарат са телеоб)ективом велике жижне 
даљине, сл. 7 и 8. 

Величина лика на филму зави
си од жижне даљине објектива теле
скопа (у аматерским условима жижне 
даљине су обично испод 2 m). Како се 
оваквим инструментом углавном снима 

Сунце и Месец, чији су ликови, по 
пречнику, приближно једнаки 1 % 
жижне даљине објектива, биће сасвим 
довољан формат снимка од 24 х 36 
mm. Већи лик на негативу или снимак 
детаља Месечеве или Сунчеве слике на 

D~ --- -
с==: :~~ -- --

Сл. 7. Схема веэшюња фоШо-айараШа 
без објекШива за асШрономски 

ШелескоАI 
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Сл. В. ПракtТtика JV на oкyлapltOAt де
лу екваiuорuјала Народ11е oucepвaiuopuje 
у Београду. Aйapaiii је без свог објекiuива 
а iuелеской без окулара. ОвоАt KOAtбшta
lfUJOAt cmtAtљeнo је iioAtpaцeњe Лtfесеца 
19. Xll. 1964. (Васио11а бр. 1964 /4, 
iiipaћa CtТtp. корtща) На uctliOAt йptm
цuiiy, CIIUAtЉe/10 је дeдiiAШ•IIIO iiОАtраце т ье 
Сутща 30. V l. 1954 (Ва сиона бр . 1954/ Ј 

ciii.p. 15) 

овом формату добиће се ai<O се негде између објеi<тива телеснопа и његове жижне 
равни (близу жижне равни) ста ви једно негати вно сочи во (двогубо ноннавно од 
минус ненолиi<О диоптрија) , сл . 9. У танвом случају намера се поставља даље од об
јеi<Тива, на растојаље лина у но вој жижној равни. Ано је f 1 жижна даљина обје1пива 
телесно па, f2 жижиа даљина до датог со чи ва (негативна величина ! ) F жижна даљина 

f1 . r. 
целог система , а d разман између сочи ва , важи образац: F = --=---='

f2-f1 + d 

Раз ман између негативног со ч ива и фи л ма ј е: r = ( :. -1 ) f2 

Светлосна ј ачина таi<Ве оптичне rюмбинације одређена је ноличню<ом пречню'а 
објентива н нове жижне даљине, F. Повећањс I<o je се уноси негативним со чи вом 
је F/f" светлосна јачина меља се за фа1пор f1 fF , а фаrпор продужења енспозиције 
је (F ff1) 2 • 

Уоштраваље слине нод рефленсних I<амера (ЕнсЗiпа, Енса,Практю<а,ПрЗI<Тнна , 
Пента~он, Зенит, итд.) врши се непосредно пре снимања на мат-станлу саме намере. 
AI<O апарат није рефленсни, он се монтира на исти начин, али се уоштра вање врши 
на посебнол\ мат-стЗI<Лу ноје се ставља на место филма. После уоштраваља, Фю<сира 
се положај апарата према објентиву, апарат пуни филмом, телесноп се упери према 
небесном телу и енспонира. У овој варијанти уз цев телеснопа мора да постоји дурбин 
- тражилац, са довољним повећаљем, помоћу нога ће се цео инструмент прецизно 
уперити у жељеном правцу. 

2.2 Камера са ноје се не скида објентив 
Ако се са намере не може снинути објентив, цео фото-апарат се додаје иза 

целог телеснопа, тј. иза онулара телеснопа, сл. 10. Овај случа ј примењу је се и нада 
дурбин није еi<ваторијално монтиран. 

Пример I<омбинације фото-апарата и малог дурбина приназан је на слици 
11 . Фото-апарат је само прислоњен уз дурбин. Снима се тренутно (Сунце и: Месец) . 
Слина на Филму је већа него при снил\Зљу без дурбина . Ово линеарно повећаље 
слине једнано је повећању ·дурбина. 

Да се не би губила извесна I<оличина зрачеља ноју објентив телеснопа прима 
од небесног тела , потребно је да оптина у оваi<вој номбинацији задовољи нене услове. 

i•i w.Ak&.V•w. 0 6 "JE.-'HII,. fE.LE.~I(OPA. 
JOfO • oloP"й.t.l t 

·1э·~: : = ~ ~=~ ~ ~ ~~~~~~ Ј 
Ј -tua.rtllw.o . <oC:tvo 

i1iwA. Q.A.vt.M I(OHIIN.Нilli. '61fllt'ftV rl.t.E.~~f',._ 

0116 w: п., .. w e,&Гtvuo \oC:.vo 

Сл. 9. Принций iiiелеобјекШива: "cu,IC
/ta даљина објекШива Шелескойа йовећана 

neгaШuвHUAI COЧUIIOAI 

DF--<-e: =: = ==~---Ј 
3 11'\I ._ ,_Q. ГLLE~"gp,_ f • 

0t1EI('TIV Г li. Lii'SII(op-. 

Сл. 10. Схема везивања фоШо-айараШа 
са објекШивом иза окулара Шелескойа. 
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Ако су, редом, п речник објентива телескоnа , nреЧНИЈ< окулара и л речник објеЈ<Тива 
фото-аnарата: D 0 D2 , D1 , а њихове жижне даљине, истим редом; f1 , f,, f 1 , nотребно 

. D 1 D, D, 
1е да буду задовољени услови:->-~-

с. r. r, 

Сл . 1/ . CltиAtaњe рефлексиим фoiiio-aйa
paiiioм кроз coвjeiiicкu дурбин за caiiie
лuiiie А-ТЈ. Повећање дурбииа је 5 йу-

Ша. Прииций са сл. /0. 

Да би се за снимак иснористио цео форма т негатива , потребно је да видно nоље 
окулара (У угловној мери) буде веће од видног nоља фотоаnарата које је обично 
оно 40° до 50°. 

Слика је у равни филма већа него слика у жижној равни објентива телескоnа 
за фактор f3 /f2 • Осеетљеност слиЈ<е је мања (f3 /f2) 2 пута него у nрвој жижи телесноnа, 
па је и ексnозиција дужа (f8 /f2) 2 него при снимању само објективом телескоnа. 

Објектив фото-аnарата је обично nостављен на "бесконачно" а уоштравање 
се врши померањем окулара. Оштрина се, као и у случају 2.1 код рефлексних аnарата 
Ј<онтролише на уграђеном мат-стаклу, а код осталих постављењем nосебног мат-стакла 
у равни филма, пре nуњења аnарата . 

Наравно ако намера није рефлексна , и овде мора да постоји дурбин-тражилац 
ради усмераља телескопа у жељеном правцу. 

IV Астровомскв снимци аматерском квво-камером 

Аматерска филмска камера, обично 8-милиметарска, може се применити у 

свим оним случајевима који не захтевају дуге експозиције. Најчешће је то низпоје
ДЈIН:ачних тренутних снимака који, касније, у континуирано ј пројекцији дају убрзану 
слину nојаве. 

Овде се наводи неколико примера такве употребе филмске камере. 

1. Помрачење Сунца и Месеца. Цео тоЈ< nомрачеља снима се појединачним 
снимцима у размацима од цо неколико секунди до једног или два минута. АЈ<о је 
Ј<ам,ера на непокретном стативу, поред тока nомрачеља снима се и привидно дневно 

кретаље небеског тела. Објективом жижне даљине око 10 mm може се, без помераља 
камере, обухватити део неба на коме се одиграва приближио половина целог тока 
помрачења. На снимцима се разликују фазе појаве, али се не виде детаљи на површини 
Месеца или Сунца. 

Да би се снимио цео ток помрачеља у крупном плану, потребно је да камера 
буде механички или оптички везана за екваторијални телескоп Ј<ао и фото апарат 
у већ наведеним случајевима. Ако камера снима својим објеЈ<Тивом, то треба да 
буде телеобјеЈ<Тив, или се пред камеру поставља мали дурбин са повећаљем три до 
пет цута (на пример, позоришни дурбин). И камера и дурбин треба да буду уоштрени 
на "бесконачна" и оштрина снимака проверена. Телескопом се све време снимаља 
врло пажљиво прати привидно дневно кретаље сниманог тела. Ако се камера везује 
иза окулара телескоца, важи све што је речено под 2.2 с тим што се праhељу nомоћу 
тражиоца мора посветити максимална пажња . 

2. Камером на неuокреiiiнсм ciiiaiiiuey моzу се на сличан начин cuuмuiiiu излази и 
залаз Сунца или Месеца. То су оцет цојединачни снимци у размаку од по неколико 

секунди до једног минута. 
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З. Месечеве мене . Камера је на екFаторијалу ноји се , дон траје сниh!2.Н:.е , не 
односи са места nосматрања. У току месец дана , с ане ноћи , nри пролазу Месеца 
нроз меридијан на nример, телесноn, за нога је намера ч в рст везана уnери се пажљиво 
увен на исти начин ка Месецу и сними нратан надар од ненолино сенунди. Резултат 
је сенвенца од два до три минута у Ј<ојој Месечев терминатор (граница између освет
љеног и неосветљеног дела) снОЈ<овито nрелази од једне Месе че е н вице Ј <а другој. 

4. Пой1йуно аналогно с1111Ма се poiiiaцuja Суица . Кратни над ров н снимају се 
сваног дана оно nодне или, у летњим месецима, ујутру и nредвече (размаЈ< 12h). 
Серија треба да траје више од 15 дана , а за време висоне анти ностн Сунче 1. 11Х пега . 
интересантно је снимити npyne nега које трају дуже од једног ил и д а обрта Сунца 
Такве серије трајале би више од 45 дана . Јасно је да онде слина Сунца мора бити 
довољно велина и квалитетна. 

5. Окулiiiтщје и конјуюtrtје неке сјајне звезде uлu йлане rТtе са Me lteco ,н. Камера 
је на екваторијалу. За време снимања , телеснопом се прати звезда ил и nланета а 
изузетно Месец. Код онултације nраћење се врши no неној з в езди Ј<оја неће бити 
окултирана. Број и разман снимана се бира тано да унуnно снимање по , ав е од 2 до 
3 часа да у nројенцији надар од оно nола минута . 

6. Poiiiaцuja ЗеАtље. Привидно дневно нретаље груnе сјајних звезда снима се 
неnоi<ретном намером. У пољу вида се може налазити нени земаљсни предмет. Снимци 
су појединачни . Разман између снимана је оно једног мннута , унуnно тра јање снимаља 
може бити ненолико часова. <l)илм мора бити висоне осетљивости. 

7. Геоцещuрично кpeiiiaњe йланеrТtе . AI<O се "nетља" геоцентричне nутање планете 
(застој - оnозиција - застој) нађе у близини нених сјајних звезда , о о кретаље 
nланете може се снимити намером са е1шатор ијала, снимају ћи с ане ноћи по један 
или 2 до З узастопна снидша. Цела серија би дюрапа да траје пар месеци. Филм овде 
мора да буде високе осетљивости. 

8. [(peiiiaњe вetuiiia•щoг catueлuiiia. Камера је неnо i<ретна. Сателит се сеченује 
у груnи сјајних звезда и снима неnреi<идно најмаљом брзином (8 до 1 О слина fсен) . 
Филм је високоосетљив. Пројенција даје нешто убрзану појаву. 

Ово свакано, нису све могућности уnотребе аматерсi<е филмсi<е камере у 
атрономији . У зависности од свог интересовања и техничне оnреме, свани аматер 
ће, nоред ових , nрона!щ још доста нових задатана за своју намеру. 

А. Ј(убичела 

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ ЗНАЧАЈНОГ ЕКСПЕРИМЕНТА 

18. јуна 1965. г. лансирана је аутоматска станица ,',Зонд-3" ради научних 
исnитиваља у далеком космичком простору, з танође ради решаваља низа зада
така везаних за израду уређаја на новим космичним бродовима. 

Аутоматска станица "Зонд-З" снабдевена је велиним номnленсом научних 
аnарата за изучавање магнетних својстава космичног nростора око Земље и међу
nланетне средине , Сунчевог ветра, нискофренвентног радиозрачеља Га.n ансије, 
МИЈ<рометеора, носмичних зранова, а такође за исnитиваље инфрацрвеног и ултра
љубичастог сnентра Месечеве nовршине. Добијен је велики број научних инфор
мација ноје се сада nроучавају. 

Исnитиваље ypet:aja брода сасвим је усnешно сједиљено са фотографисаљем 
до данас неисnитане стране Месеца, фотографијом сnектара Месечеве nовршине 
у размаку таласних дужина од 3500 до 2500 ангстрема, сnентрофотометријом у 
ултраљубичастој области од 2700 до 1900 ангстрема и у инфрацрвеној области од 
4 до З микрона. 
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Тачнијп избор лутаље лета п времена лансираља вршени су узимаљем у 
обзир услова осветљености н"испитане стране Месеца . Ствар је у томе што су нај
повољнији услови за снимање при малим висинама Сунца над хоризонтом Месеца. 
Тада брда бацају дуге сенке, по чијој је дужини могуhе одредити љихову висину, 
а сам снима!< постаје јаснији и при посматраљу постаје скоро рељефан. Због тога 
је боље снимке Мссечеве површние обично могуће добити у близини терминатора. 

У тренутку почетка фотографисаља станица "Зонд-3" се налазила још изнад 
видљиве стране Месеца на даљини од 11,57 хиљада км. од површинс Месеца. 
Даљим кретаљем станица ј препша на невидљиву страну Месеца, постепено се 
приближујуhи љеговој површини до минималног растојаља од 9,22 хиљада км. 
После тога се удаљавала од Месеца и на крају сеансе фотографисаља била је вefi 
на даљини од 9,96 хиљада км. 

Код растојаља од 1 О хиљада км. сваки снимак захватао је велини део не
испитане површине. За време фотографисаља положај станице "Зонд-3" у односу 
на центар Месеца променио се око 60" и сваки део неиспитане површине добијен 
је под разни.\ угловима, или како се каже, под разним ракурсима. 

Као резултат низа радова обављених у Со в ј . тском Савезу направљен је нов 
телевизијски систем малих димензија, пред Еиl ен за фотографисаље и емитоваље 
снимака планета са омогућаваљем рада у космичким условима лета. У том систему 
потпуно је решено питаље заштите фотоплоче од утицаја космичког зрачеља. 

Фотографисаље Месеца вршено је са аутоматске станице "Зонд-3" 20. јула 
између 4h 24m и 5h 32m по московском времену. 

Команда за почетак серије снимаља дата је са Земље у зь 57m у време при
ближаваља станице Месецу. Све даље операције одвијале су се аутоматски без 
утицаја са Земље. Одмах после команде систем оријентације почео је тражеље 
Месща и окретаље станице, тако да објектив фототелевизијског система буде 
управљен на осветљени део Месеца. Истовремено је почело одвијаље припре
мљених операција са фототелевизијском апаратуром. 

Фотографисаље Месеца почело је у 28. минути ~ трајало нешто више од 
једног часа. Аутоматска обрада фотоплоче вршена је Једновремено са процесом 
фотографисаља. Обрађена фотоплоча улазила је непосредно у систем за предаваље 
у облику погодном за емитоваље. 

Снимаље Месеца вршено је у размацима од око 2,25 минуте. За време фото
графисаља добијено је 25 снимака Месечеве површине. 

Фотокамера станице "Зонд-3" радила је са објективом жижне даљине 106,4 
м.м. при релативном отвору 1,8. Фотографисаље је вршено на специјалном филму 
ширине 25 .NM са излагаљима од 1/100 и 1/300 сек. 

Време емитоваља једног снимка са раздвајаљем од 1100 линија износи 34 
минуте. То време изабрано је такође зб~г услова рада на међупланетним расто
јаљима. 

Апаратура станице допущтала је nромену времена емитоваља снимка, као и 
промену оштрине, како у смеру nовећаваља, тако и у смеру смаљиваља. 

У будуhе ће емитоваља бити поновљена са већих даљина. 

Шест гоДина раинје, совјетски научници су први у историји човечанства 
снимили огромну територију, више од 10 милиона квадратних километара, али 
1/3 невидљиве стране Месеца после фотографисаља 1959. г. ипак је остала неис
питана. Она је сада фотографисана станицом "Зонд-3". 

Нове фотографије су изванредно доброг квалитета. Фототелевизијски ком
nлекс на станици омогућио је велику фотографску ширину. Фотометријски уређај 
(љегов изглед се види у левом дољем углу снимака) омогућио је мереље сјаја фо
тографисаних Месечевих nојединости. Прва изучавања фотографија извршили су 
сарадници Московске опсерваторије nод руководством др. Ј. Н. Лиnског. 

Нове фотографије су у nоrnуности nотврдиле ранији закључак о малом 
броју великих равинца на другој страни Месеца. Северни део nолулопте окренуте 
Земљи nокривен је углавном морима, док је на суnротној страни покривен огромним 
"копном". То ,,коnно" по размерама знатно превазилази свој антипод- јужно 
,,коnно" видљиве nолулоnте. 
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Нарочити интерес на другој страни nретставља откриhе nојединости сличних 
морима, које би се могле назвати таласоидима - љихови пречници достижу 500 
км. Само, љихово дно се разликује по структури и није карактеристично за мора 
са тамним тоном. На видљивој страни не налазимо тако јасно изражена џиновска 
удубљења. Сличност са неким таласоидима имају само јако разорени кратер Деландр, 
који се налази у близини познатог кратера са зрацима Тихо и вероватно највећи 
од кратера на видљивој страни Беили. 

Совјетски селенолог А. В . Хабаков више пута је скретао пажљу на своје
врсну долину коју делимично заузима Море Нектара. Може се сматрати да је та 
долина у nрошлости била џиновски таласоид са пречником од 1200 км., оивичен 
планинама Пиренеји и АлШај. Део таласоида прекривен је касније лавом и носи 
назив Море нектара. 

Већ сада, после првих статистичких оцена, могуће је констатовати да је ра
није донети заиључаи, о велииој концентрацији кратера на другој страни Месеца, 
у потпуности потврђен. На новим снимцима запажено је више од 1000 оваивих 
облика. На површини друге Месечеве стране, која се види на приложеним сним
цима, набројано је више од 600 кратера пречника од 5 до 20 км, оно 200 кратера 
од 20 до 50 KAI, око 400 кратера од 50 до 100 KAI и око десетак кратера с nреч
ником већим од 100 KAI. Најмаљи пречник који се може уочити на снимцима је 
ОКО 3 KAI. 

Интересантни су дуги низови иратера какви нису запажени на видљивој 
страни Месеца . Њих образују кратери средљих димензија са nречницима од 10 до 
30 KAI. Неки од кратерских низова разилазе се, изгледа, од светле коnнене области 
према nравцу северно од ИсШочноz Мора. а протежу се више од 600 KAI. 

Посебно треба рећи о тамној области у десном дољем делу синмака. Мали 
део те области био је nознат раније, из посматраља са Земље, иао Источно море. 
Сада се nрви пут може говорити о љеговој nравој ионфигурацији. Као што је 
већ речено, у љеговој непосредној близини налазе се тамне области, Море Јесени 
и Море Пролећа. Сада се љима могу додати две тамне области које нису раније 
посматране са Земље. Осим тога, предпоставка о постојаљу још једног мора јуж
није од ИсШочноz Мора, заснована на визуалинм nосматраљима, није потврђена 
новим фотографијама. 

Истовремено проучаваље фотографског материјала о другој страин Месеца 
из 1959. г. и последљих снимака добијених аутоматском станицом "Зонд-3" nотвр
ђују познати закључак о асиметрији Месеца у односу на раван која дели Месец на 
видљиву и невидљиву страну: на супротној, невидљивој страни, је мало мора и 
цела та страна је много светлија и рељефнија. 

Астрономи целога света добили су у руке богат материјал који се мора под
врћи најбрижљивијој анализи и проучавању. 

Космичка астрономија чини тек прве кораке, а већ сада се може рећи ко
лико се постојећим средствима, као што су сателити и космичке ракете, човечан
ства обогатило за даљи напредак астрономије, изучавање планета Сунчевог система 
и за будуће међупланетне везе. 

Из приказа академика И. В. Келднша, 

проф. А. И. Лебединског, инж. Ј. К. Кадарева 

и др. А. Г. Масевич на конференцији 

за штампу 23. VIII 1965. г. 

"Природа", 1965/9 

Превод 

Ј. Apceнujuull 

МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА »РУЋЕР БОШ

КОВИЋ« ДА УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНУ, А ЧИТАОЦИ ДА ОБНОВЕ 

ПРЕmЛАТУ НА »ВАСИОНУ« ЗА 1968 ГОДИНУ 
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Kometa Ikeja- Seki. - Amerikanci 
su ovu kometu пazvali velika kometa iz 
godine 1965. Nesumпjj vo, опа пјј е veljka 
kao sto su bile proslo vekovne komete, 
alj је velika р о пеоЬјёпim osoЬiпama . 

Ovu kometu su proпas lj j a pэ п s ki ama
teri, Kaoru Ikejj ј Cutomu Seki. То su 
mladi ljudi , koji za jedno imaju s1rega 55 

Др Р. дАНИЋ и А. КУБИЧЕЛА 
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god iпa ј sto ј е zanimljivo, obojici је pro
fesija muzika. Seki је nastavnik gjrare 
а Ikeja је klavir-stimer. 

О ovoj komerj се Ьiti opsirnije go
vora u "Vasioni" docnije. Snimak koji 
sada objavljujemo dugujemo Jjubaznosti 
Dr. ~otara Mijamota, direktora Astro
nomske opservatorije u Kj oru . 

Snimak iz Kjora је naёinjen 9. okto
bra 1965. godiпe, izmedu 4h56m i 4h59m, 
Cajsovim Tripletom sa otvorom od 14 cm. 

Komera Ikeja-Seki , koja nosi oznaktl 
1965/, na ovom s пimku njje osoЬito dobrn 
snjmJje п a zbog bljzine Sunca . 

Ovom prjJjkom zahvaljujemo Dr. Mj
jamotu па sпjтku pomenute zanimljive 
komete, koja је snjmljena па desetak dana 
pre perihela. 

Dt·agoslav Eksingи 

Исправка. - У "Васиони бр. З/ 
1965, у белешци "20 вено ва постојаља 
јулнјансног нале1щара ", ПОТI<рале су се 
из есне грешне 1ю ј е ремете смисао, па 
се OBIHI исnрављај у. 

Стр . 65. 
Стр . 66. 

Ј ред оздо, треба : одредити 
1 О ред озго, треба : Клеопатра 
17 ред озго, треба: Календар . 
24 ред озго, треба: 1582. 
18 ред оздо, треба : VII вена. 
1 З ред оздо, треба : минимално 
11 ред оздо, треба: тано 
11 ред оздо, треба: те новина. 

АСТРОНОМСКЕ ЕФЕМЕРИДЕ ЗА 1966. ГОД. 

Уместо приназа астрономских појава у досада устаљеној рубрици, ове су за 
целу 1966, годину дате у концизном, табеларном облику на наредним странама. 
Међутим, повремено he се читаоци и даље упознавати са детаљнијим подацима или 
цртежи~\а предвиђених астрономских појава. 

Н 1 12 страна, сређене по месецима, налазе се ове групе података. у горљој 
половини табеле : календарски подаци (лево), подаци о положају Јупитерових 
сате~ита (у средини) и о велиним планетама (десно). У дољем делу табеле : подаци 
л ПОЈавама код Јупитерових сателита (лево) сем од маја до августа када се на 
овом месту налазе подаци о помрачељииа, Сатурновим сателитима и Сатурновом 
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лрстену, и ноначно, подаци о појавама у Сунчевом систему и Месецу (десно) . 
На посебној страни сређени су подаци о Сунцу . 

Свуда је употребљено средље-евролсно време, СЕВ . 

К а л е нд а р с н и д е о садржи : датум, недељни дан, редни број дана у 
години, R, део троnсне године ноји је лротенао до oh светсног времена одгова
рајуhег датума, обележен са т и изражен у јединицама 0.0001 године и, најзад, 
звездано време у Oh светсног времена у Гриничу, 60 • 

Податан о Јулијансној nериоди, JD, може се за свани тренутан лако изра
чунати додајуhи на 2439125.5 редни број дана у години, R, и светско време у 
датом тренутну изражено у деловима дана, дd, тј., 

JD = 2439125.5 +R+ дd. 

Р а с л о р ед Ј у л и т е р о в и х с а т е л и т а дат је на уобичајен начин за 
1 h СЕВ. Број у средини колоне означава сателит исnр~д диска nланете . Кад је 
број изостављен, сателит је окултиран или nомрачен. 

Подаци за в е л и к е л л а н е т е садрже : датум, рентасцензију, rx, декли
нацију. 8, геоцентричну даљину планете, д, у астономским јединицама, време 
nролаза, Т, кроз меридијан Београда (Л = -Јh 22m. 1), nривидни полулречнин, р, 
и nривидну величину планете т. 

Под насловом Ј у л и т е р о в и с а т е л и т и у два стулца дате су појаве 
код четири највеhа сателита Јулитера. Колоне су: датум, време појаве, редни 
број сателита (од I до IV) и врста nојава по следеhем кључу: ПП = почетак 
пролаза, СП = свршетак пролаза, ПО = nочетак онултације, СО = свршетан онул
тације, ПЕ = почетак помрачеља (еклиnсе) и СЕ = свршетак nомрачења. 

На овом месту, на страни за мај, дати су уобичајени nодаци о делимичном 
ломрачељу Месеца Земљином лолусенком и подаци Др Ј. Симовљевиhа о прсте
настом помрачељу Сунца које се нод нас види као делимично. Ови последљи 
подаци важе за Београд . На странама за јун и јул дата су времена елонгација 
највеhих Сатурнових сателита. На страни за август налазе се подаци о Сатурновом 
лрстену. Употребљене су ознаке : а = велика оса, Ь = мала оса привидне елилсе Са
турновог прстена и В = угао у средишту Сатурна изиеђу равни љеговог лрстена 
и правца ка Земљи. АЈ<о је В позитивно, посматрач са Земље види северну 
страну прстена, у противном види јужну. Кад је В = О, прстен је са земље не
видљив. 

У ступцима П о ј а в е и М е с е ц употребљене су ове ознаке : 
О = Сунце Z = у застој у 

<1. = Месец Р= у перигеју 
~ = Меркур А= у апогеју 
~ = Венера N = северно од 
~ = Марс S = јужно од 
2ј. = Јупитер * = у највеhем сјају 
ђ. = Сатурн Х = код нас невидљиво 
Ј' ~ у опозицији О = пун Месец 
d = у конјукцији () = последља четврт 

d ... d = у дољој конјукцији 8 =млад Месец 
d ... g = у горљој конјукцији () = прва четврт 

Подаци за С у н ц е садрже: датум, рентасцензију, rx, деклинацију, 8, време 
пролаза кроз меридијан Београда, Т, привидни полупречник, р, положајни угао, 
Р, северног краја Сунчеве осе ротације рачунат као позитиван од севера ка истоку, 
хелиографску ширину В0, центра привидног Сунчевог диска (угао у средишту 
Сунца између равни Сунчевог екватора и правца ка Земљи, рачунат као пози
тиван од Сунчевог екватора ка северном полу), хелиоrрафску дужину, L 0 , центра 
привидног Сунчевог диска (угао између меридијана чија раван пролази кроз 
сунчеву осу ротације и посматрача на Земљи и равни једног, посебно дефини
саног, "нултог меридијана" на Сунцу). При интерполацији података L 0 за неки 
други датум, мора се имати у виду да он, због ротације Сунца стално опада од 
360° до 0°. Времена излаза и залаза Сунца дносе се на географску дужину -18° 
и ширину +44°. Ови подаци за ма које место у нашој земљи могу се израчунати 
по поступку датом у .Васиони" бр. 4/1955. 
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ЈАНУАР 1966 

Кален д ар Велине п л анете 

:Е 1 
--- ~ 

т 1 р 
W Е ~ ~ 

1 Су 
2 Не 
З По ј 
4 Ут 

~ ~~ 1 
7 Пе 
8 Су 

9 Не 
10 По 
11 Ут 
12 Ср 
1З Че 
14 Пе 
15 Су 
16 Не 
17 По 
18 Ут 
19 Ср 
20 Че 
21 Пе 
22 Су 
2З Не 
24 По 
25 Ут 
26 Ср 
27 Че 
28 Пе 
29 Су 
ЗО Не 
31 По 

h m 
1 0000 6 41 
2 0027 6 45 
з 0055 6 49 
4 008 2 6 5З 
5 0110 6 57 
6 0137 700 
7 0164 7 04 
8 0192 7 08 
9 0219 7 12 

10 0246 7 16 
11 0274 7 20 
12 0301 7 24 
13 0328 1 7 28 
14 ОЗ56 7 32 
15 ОЗ83 7 36 
16 0411 1 7 40 
17 0438 7 44 
18 0465 7 48 
19 0493 7 52 
20 0520 7 56 
21 0548 8 оо 
22 0575 8 04 
23 0602 8 08 
24 0630 8 11 
25 0657 8 15 
26 0684 8 19 
27 0712 8 23 
28 0739 . 8 27 
29 0767 1 8 з 1 
30 0794 8 35 
31 0821 8 39 

43 ... 1 2 
3421 .. . 

324 ... 1 
... 342 

1 ... 234 
2 ... 134 
] ... 234 
3 ... 124 

321 ... 
32 .. . 14 

1 .. . 342 
41 ... 23 
42 ... 13 
41 ... 3 
43 .. . 12 

4312 .. . 
432 ... 1 

41 .. . 2 
4 .. . 123 
2 ... 43 

12 ... 34 
3 ... 124 

312 ... 4 
32 .. .14 
13 ... 24 

... 1234 
21 .. .43 
12 ... 43 
43 ... 12 

4312 .. . 
432 ... 1 

Јупитерови сателити 

h т h т 
3 20 36 ПI СЕ 15 20 29 II СП 
4 22 06 I ПП 17 22 44 III ПО 
5 19 22 I ПО 20 20 03 1 ПП 
5 22 03 1 СЕ 20 22 1 5 1 СП 
6 20 З7 II ПО 21 20 2З 1 СЕ 
8 18 1 О II СП 22 20 07 II ПП 

10 19 21 111 ПО 24 18 46 II СЕ 
12 21 07 1 по 28 18 З9 ш сп 
1 з 18 1 7 1 пп 28 19 08 1 по 
13 20 29 . 1 СП 28 22 19 1 СЕ 
13 22 5З 11 по 29 18 29 1 сп 
14 18 28 1 СЕ З1 21 2З II СЕ 

М е р н у р 

l1 m о h m 

1 11719 1-22.3 1 1.202 11016 1 
11 18 21 -23.9 1.326 10 40 
21 19 28 -23.4 1.396 11 07 

2.8 ! -0.3 
2.5 ј -0. 3 
2.4 -0.5 

Венера 

1 12102 1-15.8 1 0.345 113 57 1 24.4 1-4.3 
11 20 58 -13.6 0.298 13 13 28 .2 -4.0 
21 20 40 -12.3 0.272 12 15 40.0 -3.4 

М а р с 

1 120 38 1-19.7 1 2.188 , 13 25 1 2.1 1 + 1.4 
11 21 10 -17.5 2.215 .13 27 2.1 + 1.4 
21 21 41 -15.0 2.242 13 19 2.1 + 1.4 

Ју nитер 

1 1 5 36 1+ 23.0 1 4.168 122 28 1 22 .1 1-2.3 
11 5 31 + 22.9 4.230 21 44 21.7 -2.2 
21 5 27 + 22.9 4.319 21 01 21.3 -2.2 

Сат ур н 

1 122 58 1 -8.7 110.060115 54 1 7.4 1 + 1.2 
11 23 ОЈ -8.3 10.199 15 16 7.3 + 1.3 
21 23 04 -8.0 10.323 14 40 7.2 + 1.3 

Ура н 

1 11123 1 +4.8117.9171 419 1 1.9 1+ 5.7 
11 11 23 + 4.9 17.762 з 39 1.9 + 5.7 
21 11 22 + 5.0 17.622 2 59 2.0 + 5.7 

Појаве 

d h 

З11.6QР 
4 - ~ z 
5 17.6 2ј. 2° s « 
8 о5.8 ~ 4° N cr 

2з 1з.5 cr 4• N « 
25 06.1 'h З о N « 
26 09.5 о d о d 

Месец 

d h m 

о 7 06 16 
() 1З 21 оо 
• 21 16 47 
() 29 20 49 

р 8 11 -
А 2З 20 -

,, 

1 
1 
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ФЕБРУАР 1966 

К але н д ар В е л 111< е n а н е т е 

--,- - -------,-, --1 

т р т 

' 1 1 h m 
Ј Ут 32 0849 8 43 413 ... 2 

M e pi< y p 

2 Ср 33 0876 8 47 4 . . 123 
3 Че 34 ј 0904 8 51 421 .. 3 
4 Пе 35 0931 8 54 421 .. 3 
5 Су З6 0958 8 58 43 ., .1 2 
6 Не 37 1 0986 9 03 31 .2 .. 4 

h m о h 111 

1 120 44 1-20.2 1.413 111 41 1 2.4 
11 21 54 - 14.8 I . З64 12 11 24 
21 23 02 - 7.1 1.227 12 39 2.7 1

- 0.9 
- 1.2 
- 1.1 

7 По 38 , 1013 1 9 07 ' 32 ... 14 
8 Ут 39 1040 9 11 13 .. . 24 В е н е Р а 

9 Ср 40 1068 9 Ј5 ... 1234 1 20 12 ~ -12.2 1 0.275 , 11 05 1 
10 Че 41 1095 9 18 21 ... 34 11 119 57 _ 12.9 о .ЗО6 10 10 
ЈЈ Пе 42

1 
1123 9 22 2 .. ·134 21 19 58 -13.7 0.358 9 33 

12 Су 43 1150 9 26

1 

.3 .. 124 

30.6 
27.4 
23.5 1

-3.6 
- 4.0 
- 4.4 

13 Не 44 1177 9 30 31 ... 24 
14 По 45 1205 9 34 324 .. . 1 М а Р с 
15 Ут 46 1232 9 38 431 ... 2 
16 Ср 47 1259 9 42 , 4 .. . 132 
17 Че 48 1286 9 46 421 ... 3 
18 Пе 49 ЈЗ\4 9 50 42 ... 13 

1 12215 1- 11 .9 , 2.270 113 09 1 2.1 1+ 1.4 
11 22 45 -9.0 2.296 13 оо 2.0 + 1.4 
21 23 14 - 5.9 2 . З20 12 49 2.0 + 1.4 

19 Су 50 ЈЗ41 9 54 4 ... 32 
20 Не 51 1369 9 58 431 .. . 2 Ју питер 

21 По 52 1396 10 02 342 .. . 1 l 

1 

22 Ут 53 1424 10 06 31 ... 4 
11 23 Ср 54 1451 10 10 ... 3124 
21 24 Че 55 1478 10 14 12 ... 34 

5 23 ,+ 22.9 , 4.445 120 15120.7 , -2 1 
5 22 + 32.9 4.578 19 34 20.1 -2:1 
5 22 + 23 .0 l 4.726 18 55 19.4 -2.0 

25 Пе 56 1506 10 18 2 .. .134 
26 Су 57 1533 10 22 1 ... 324 Сатурн 

~~ ~~ ;~ ~;~~ ~~~g 31
·"

24 112З09 1 -7 . 5110.4З711402 1 7.1 1 + 1 . З t--'-"'""""'-"---'"""'"---'----З2_·_ ... 1_4_ 11 2З 13 -7.1 10.517 13 27 7.1 + Ј . З 
21 2З Ј 8 -6.6 10.574 12 52 7.0 + Ј .З 

Јупитерови сателити 

h m h m 
З 23 З9 1 ПП 16119 17 II СП 
4 19 22 ш пп 19 оо З8 1 по 
4 20 57 I ПО 19 21 47 I ПП 
4 22 13 ш сп 19. 23 59 1 сп 
5 20 18 1 сп 20 19 06 1 по 
6 ОО 54 11 ПП 20 ' 22 З4 1 СЕ 
7 19 05 п по 22 оо оо 11 по 
7 2З 59 П СЕ 22 21 44 Ш ПЕ 

11 22 47 1 ПО 2З ОО 45 IП СЕ 
11 22 59 Ш ПП 23 19 07 II ПП 
12 12 56 1 ПП 23 21 48 II СП 
12 29 08 1 СП 26 23 З9 I ПП 
1З 20 З8 1 СЕ 27 20 59 1 ПЕ 
14 21 З1 11 ПО 28 ОО 29 1 СЕ 
15 20 44 111 СЕ 28 20 20 1 СП 

Ура н 

1111 211 + 5.1117.492 1 2 151 2.0 1 + 5.6 
11 11 20 +5.2 17.399 1 З5 2.0 +5.6 
21 11 18 +5.4 17.ЗЗ4 о 54 2.0 +5.6 

Појаве 

d h 

2 00.7 2ј. 2° s « 
6 ОЗ .6 !;1 d о g 

15 09.З 2ј. z 
15 09.6 ~ z 
17 12.6 ?- 11 о N ~ 

Месец 

d h т 

о 5 16 58 
() 12 09 53 
• 20 11 50 
() 28 11 15 

р 5 2З -
А 19 22 -
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МАРТ 1966 

){ а л е н д а р 

:z; ., 1 

"' - 1:1 

~ 1 ri R 
~ ~ 1 1 

1 Ут 
2 Ср 
З Че 
4 Пе 
5 Су 
6 Не 
7 По 

81 Ут 
9 Ср 

10 Че 
11 Пе 
12 Су 
IЗ Не 
14 По 
15 Ут 
16 Ср 
17 Че 
18 Пе 
19 Су 
20 Не 
21 По 
22 Ут 
2З Ср 
24 Че 
25 Пе 
26 Су 
27 Не 
28 По 
29 Ут 
ЗО Ср 
Зl Че 

h m 
60 1615 10 33 
61 164З 10 37 
62 1670 10 41 
6З 1698 10 45 
64 1725 10 49 
65 1752 10 5З 
66 1780 10 57 
6718071101 
68 18З4 11 05 
69 1862 11 09 
70 1889 11 IЗ 
71 1917 11 17 
72 1944 11 21 
7З 1971 11 25 
74 1999 11 29 
75 2026 11 зз 
76 205З 11 З6 
77 2081 11 40 
78 2108 1144 
79 21З6 11 48 
80 216З 11 52 
81 2190 11 56 
82 2218 12 оо 
8З 2245 12 04 
84 2272 12 08 
85 2ЗОО 12 12 
86 2З27 12 16 
87 2З55 12 20 
88 2З82 1 12 24 
89 2409 12 28 
90 24З7 12 З2 

В е и н е п ла н ете 

р m 

Мернур 

312 .. . 4 
.. . 3412 h П1 о h m 

142 ... З 1 123 48 1 
42 .. . 13 11 о 16 
41 .. . 32 21 23 58 

-0.4 1 1 . 0З8 1 12 5З I 
+ 5.0 0.769 12 З9 

З . 5 0 . 61З 11 41 

З . 2 , -0.5 
4.З + 0.9 
5.4 + 2.8 

43 ... 12 
4З2 . 1 
4З12 .. . 

4 ... 12 
412 ... 3 

2 .. .413 
1 ... 243 
з ... 124 

32 .. .4 
321 .. .4 

3 .. . 124 
1 .. . 2З4 
2 ... 14З 
1 ... 24З 

4З .. . 12 
4321 .. . 
4З2.1 . 

4З .. . 12 
41 .. . 2З 
42 ... 13 
41 .. . 2З 
43 .. . 12 

3\2 .. .4 
32 ... 14 
з ... 24 
1 ... 234 

Венера 

1 120 09 1-14.2 1 0.409 1 9 13 1 20 . 6 , -4 . З 
11 20 З4 -14.2 0.497 8 58 17.6 -4. З 
21 21 05 -IЗ.5 0.554 8 51 15 .2 -4.2 

М а р с 

1 123 З7 1 -3.4 , 2 . З40 1 12 411 2.0 1 + 1.4 
11 о 05 -0.2 2 . З63 12 30 2.0 + 1.4 
21 о З4 + З.О 2 . З80 12 19 2.0 + 1.4 

Јуnитер 

1 1 5 2З 1+ 2З .О , 4 . 851 1 18 25 , 19.0 1-1 ·9 
11 5 26 + 2З.О 5.012 17 48 18.3 -1 .9 
21 5 зо + 2З . I 5.17З 17 13 17.8 -1.8 

Сату р н 

1 12З 21 1 -6.2 110.602112 24 1 7.0 1 + I.З 
11 2З 26 -5.7 10.614 11 49 7.0 + I . З 
21 2З 30 -5 . З 10.601 11 14 7.0 + 1.4 

У р а н 

1 111 17 1 + 5.5 117.3031 о 21 1 1\ 11 15 + 5.7 17.292 23 36 
Јуnитерови сателити 21 11 14 + 5.9 17.312 22 55 

2.0 1 + 5.6 
2.0 + 5.6 
2.0 . + 5.6 

hm hm l- ---- 1 

1 20 34 ш по 18 20 59 ll по 
Ј 23 30 Ш СО 19 21 20 Ш СП 
2 21 39 II ПЕ 21 23 52 I ПП 
4 21 07 П СЕ 22 21 12 I ПО 
6 22 53 I ПО 23 20 34 I СП 
7 20 02 I ПП 25 2З 38 II ПО 
7 22 14 I СП 26 22 28 Ш ПП 
8 20 54 I ЕЕ 27 21 31 II СП 

11 23 45 II СЕ 29 2З 09 1 ПО 
14 21 56 I ПП 30 20 19 1 ПП 
15 19 16 I ПО ОО 20 52 Ш СЕ 
15 22 49 I СЕ Зl 21 09 I СЕ 

Појаве 

d h 
1 09 .2 2ј. 2° s « 
2 00.5 5јЈ * 
5 - ~ 18° ЕО 

10 - h d о 
11 - ~ z 
1 7 22.6 <5 9° N <l 
21 02.9 Еквинокциј 
21 14.6 5јЈ d о d 
28 19.7 2ј. 2° s <l 

Месец 

d 

о 7 
() 14 
• 22 
() 29 

h m 
02 46 
01 19 
05 47 
21 44 

р 6 12 -
А 19 04 
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1( а л е 11 д а р 

т о. 

1 1 l h m 

1 Пе 91 2464 1 12 З6 
2 Су 92 2491 

1 
12 40 

З Не 9З 2519 1 12 4З 
4 По 94 2546 12 47 
5 Ут 95 2574 12 51 
6 Ср 96 2601 12 55 
7 Че 97 2628 / 12 59 
8 Пе 98 2656 ЈЗ ОЗ 
9 Су 

1

99 2683 13 07 
1 О Не 1 ОО 2711 13 11 
11 По 101 1 2738 13 15 
12 Ут 102 2765 13 19 
13 Ср 103 2793 l 13 23 
14 Че 104 2820 13 27 
15 Пе 105 2847 13 31 
16 Су .106 2875 13 35 
1 7 Не 1 07 2908 13 39 
18 По 108 2930 13 43 
19 Ут 109 2957 13 47 
20 Ср 110 2984 IЗ 51 
21 Че 111 3012 13 54 
22 Пе 112 ЗО39 13 58 
2З Су 113 ЗО66 14 02 
24 Не 114 3094 14 06 
25 По 115 З121 14 10 
26 Ут 1\6 З149 14 14 
27 Ср 117 З176 14 18 
28 Че 118 3203 14 22 
29 Пе 119 3231 14 26 
ЗО Су 120 З258 14 ЗО 

1 

АПРИЛ 1966 

В с л 11 н е п л а н е т е 

::< 
--- -\ >. 

~ 
С1. т р m 

W Е 

2 .. . 1З4 
12 ... З4 
3 .. . 124 

312 .. .4 
З24 ... 1 
4З1 ... 2 

41 ... 32 
42 . 13 

412 ... 3 
4 ... З12 

431 .2. 
342 ... 1 
34 1 ... 2 

1 ... 342 

Мернур 

h m h m 

1 123 З4 1 - 1.8 1 0.6З4 1 10 34 1 5 .З 1 
11 2З 4З - З . 3 1 0.749 10 05 4 .5 
21 о 16 - 1.1 0894 9 59 3.7 

В е н е р а 

f- ].6 
0.9 
0 .5 

1 12 1 45 1- 11 .8 1 0.639 1 8 47 1 132 1-4 1 
IJ 22 24 - 9.4 0.718 8 47 11:1 - 4:0 
21 2З 04 - 6.3 0.797 Ј 8 48 10.6 -З .9 

М а р с 

2 ... 1З4 1 1 
21 ... З4 11 

... З124 21 
ЗЈ ... 24 

1 04 1 + 6.3 1 2.408 112 06 1 1.9 1 + 1.4 
1 3З 9.4 2.427 11 55 1.9 1.4 
101 12.0 2.444 1144 1.9 + 1.4 

З2 ... 14 
З1 ... 24 

Ј у пит ер 

З, .. 142 
24 ... 3 

421 .. . З 
4 ... 1З2 

1 1 5 З5 ,+ 2З.2 1 5.З47 1 16 зо 1 17.2 1-1 7 
11 5 42 + 2З.З 5.499 16 02 16.'1 -1 :7 
21 5 49 + 2З.4 5.640 15 30 1~.3 -1 .6 

41З ... 2 
4З2 .. . 1 Сатурн 

4З1 .. . 2 
4З1 .. . 2 
421 ... З 
214 ... З 

1 1 2З 35 1 -4.7 110.558 110 З6 1 7.1 1 + 1.4 
11 2З 40 -4.З 10.49З 10 01 7. 1 + 1.4 
21 2З 44 -3.9 10.407 9 26 7.2 + 1.4 

У р а н 

Јуnитерови сателити 

h m h m 11 +6.2 1 .449 21 30 2.0 +56 
121 + 6.0117.З69122111 2.0 1 + 56 

10 +6. З 17.555 20 49 2.0 +56 

1 111 11 1\ 
21 11 

ПОI----------~

1
----------1 3 21 30 Il пп 

5 20 56 II СЕ 
6 21 46 Ш ПЕ 
6 22 16 I ПП 

13 21 04 ш по 
13 21 09 IV СЕ 
14 21 35 I ПО 

19 21 08 Il 
22 20 44 I 
2З 21 2З I 
28 21 46 II 

ПП п · Месец СЕ о)аве 

СП d h d h m 

з - ~ z 
6 - 5јЈ 46° WQ 
9 04.4 ~ 1° N'h, 

16 14.3 5јЈ 6о N « 
17 21.01?, 3° N« 
18 09.7 ~ 2° N « 
18 - ~ 27°WO 

о 5 12 14 
() 12 18 29 
• 20 21 Зб 
() 28 04 50 

р з 20 -
А 15 19 -
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МАЈ 1966 

Кален д ар В ел ике п л анете 

1 1 

R ' 
\XI Е 

1 1 

р m 

М е р нур 
.. . Ј24З 

13 ... 24 hm 0 hm " 
Ј : Нс 121

1 

3285 , Ј~ ~4~ 
2 По 122 ЗЗIЗ Ј4 З8 
З Ут Ј23 ЗЗ40 Ј4 42 
4 Ср 124 ЗЗб8 Ј4 4б 
5 Че Ј25 ЗЗ95 14 50 
б Пе Ј2б З42З 14 54 
7 Су 127 З450 14 58 

З2 .. . Ј4 1 1 
ЗЈ2 .. . 4 Ј1 

з ... Ј24 2Ј 

Ј 04 1 3.8 1 1.046 110 08 1 3.2 
2 04 + 10.4 1.193 10 зо 2.8 
З Ј9 + Ј7 . 7 Ј .ЗО2 Ј Ј 06 2.6 1 

+ 0.1 
-0.5 
-1 .4 

2Ј ... З4 
21 ... З4 В е и е р а 

8 Не 128 3477 15 01 
9 По 129 З505 15 05 

10 Ут ЈЗО З5З2 15 09 
Ј1 Ср Ј31 З559 15 13 
12 Че ЈЗ2 З587 15 17 
13 Пе IЗЗ ЗбЈ4 15 21 
Ј4 Су ЈЗ4 З641 Ј5 25 
15 Не IЗ5 Збб9 Ј5 29 
1б По ЈЗб Зб9б 15 ЗЗ 
17 Ут 1З7 З724 15 З7 
18 Ср ЈЗ8 З751 15 41 
19 Че 139 З778 15 45 
20 Пе 140 380б 15 49 
21 Су Ј41 З8ЗЗ Ј5 5З 
22 Не 142 З8б0 Ј5 57 
2З По 14З З888 1б 01 
24 Ут 144 З915 Јб 05 
25 Ср 145 З94З 1б 08 
2б Че 14б З970 1б 12 
27 Пе 147 З997 1б Јб 
28 Су Ј48 4025 16 20 
29 Не 1149 4052 16 24 
ЗО По 150 4079 16 28 
З1 Ут Ј51 4110 1б 32 

.. . 124З 
Ј4 З2 1 123 45 1- 2.8 1 0.872 1 8 49 1 9 . б 

432 :: : Ј 11 о 26 + 1.1 0.952 8 51 8.8 
4312.. . 2Ј Ј 08 + 5.2 1.028 8 54 8.2 1

-З . 8 
-3.7 
-З .6 

4З .. .12 
412 ... З М а р с 

42 ... 1З 
4 ... Ј2З 

41 ... З2 
324 ... 1 

1 1 2 30 ,+ 14.6 , 2.459 , 11 ззl Ј . 9 1+ 1 . 5 
11 2 59 + Ј6.9 2.471 ]Ј 2З Ј . 9 + 1.5 
21 з 28 + 18.9 2. 48Ј 11 !З Ј.9 + Ј . 6 

ЗЈ2 .. . 4 
з ... 124 

Ју питер 

Ј ... 2З4 Ј 1 
2 ... 1З4 11 
... 12З4 2Ј 

5 56, + 23.415.770114 581Ј5.91-Ј .6 
6 05 + 23.4 5.886 14 27 Ј5 . 6 -1.5 
6 ЈЗ + 2З.4 5.985 ЈЗ 57 Ј5 .4 -Ј.5 

Ј .. . З24 
З2 ... 14 

З21 .. .4 
З4 .. .12 
4Ј .. . З2 
42 ... 1З 
41 ... 3 
4 ... 132 

4З2 ... 1 

Помрачење Ме~еца полусеином 4. V. 

Сату ри 

112З 481- З . 5 1 10.300 1 8 50 1 7.2 1 + Ј.4 
Ј! 2З 51- З . Ј 10.174 815 7.3 1+ 1.4 
21 23 54 - 2.8 10.034 7 38 7.4 +Ј .4 

1 1 11 091 + 111108 + 
21 ]Ј 08 + 

У р а и 

6.4,17.681 120 0912.0 
6.4 17.824 Ј 9 29 2.0 
6.5 17.980 18 50 2.0 1 

+ 5.7 
+ 5.7 
+ 5.7 

h т --------------~------·---------

Улаз у полусенну 20 06.5 
Средина помрачења 22 11 .5 
Излаз из nолусенне 24 Ј6. 5 

Величина : 0941 Месечевоr nреч. 

Прстенасто помрачење Сунца 20. V 
(види се нао делимично) 

h т s 
Почетак nомрачења 9 Ј6 ОО 
Средина nомрачења 10 37 ОЗ 
Крај nомрачења 12 03 08 

Величина: 0.791 Сунчевог преч . 

Појаве 

d h 

1 19.1 с;> 1° N 1?, 
4 22.0 Помр. « 

15 1о . з 'h з• N « 
17 18.1 с;> 2° N « 
20 10.7 Помр О 
22 23 .9 2). з•s « 
27 07.4 ~ d о g 

Месец 

d h т 

О 4 22 ОЈ 
() 12 12 20 
• 20 10 43 
() 27 09 51 

р 1 15 -
А 13 14 -
р 27 15 -
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ЈУН 1966 

Ка ленда р В ел и нс п л а 11 с т с 

:;:: 
1-----1 » т р m 

1 Ср Ј52 41З4 
2 Че 15З 41б2 
З Пе 154 4189 
4 Су 155 421б 
5 Не 15б 4244 
6 По 157 4271 
7 Ут 158 4299 
8 Ср Ј59 4326 
9 Че 160 4З5З 

10 Пе 161 438Ј 
IJ Су 162 4408 
12 Не 163 44З5 
IЗ По 164 446З 
14 Ут 165 4490 
15 Ср lб6 45ЈЗ 
16 Че 167 4545 
17 Пе 168 4572 
Ј8 Су 169 4600 
19 Не 170 4627 
20 По 171 4б54 
2Ј Ут 172 4б82 
22 Ср 17З 4709 
23 Че 174 4737 
24 Пе Ј75 4764 
25 Су 176 4791 
26 Не 177 48Ј9 
27 По Ј78 4846 
28 Ут Ј79 487З 
29 Ср 180 4901 
30 Че 181 4928 

h m 
Ј6 Зб 
Јб 40 
1б 44 
Ј6 48 
16 52 
Јб 56 
Ј7 оо 
Ј7 04 
Ј7 08 
17 Ј2 
Ј7 Ј6 
Ј7 19 
17 2З 
17 27 
17 Зl 
Ј7 З5 
17 З9 
17 4З 
17 47 
17 5Ј 
17 55 
17 59 
18 оз 
Ј8 07 
Ј8 1Ј 
18 15 
18 19 
18 2З 
Ј8 27 
18 зо 

W Е 

Елонгације Сатурнових сателита 

Источно 
Титан h 

11 . 1 03 .2 
27. 1 03.4 
17. IV 06.1 
з . v 06.4 

Ј9. v 06.5 
4. VI 06.3 

20. Vl 05 .7 
Јапет 

11 . 1 -
22. VII-
9. IX-

29. Xl -

Западно 

h 
З . I 09 . З 

19. 1 09.4 
25 . IV ЈЈ . 7 
Ј1 . v 11 .8 
27. v 11 .6 
12. Vl 11.2 
28 . Vl 10.4 

14, v -
2. VIII
Ј9 . х -

~ 
М срн у р 

11 m 0 l1 m " 

1 1 458 1+ 2З.9 , 1 . 300 1 1203 1 2.б l - 1 . 5 
11 б 27 + 25 . З 1.1,72 12 52 2.8 -0 б 
21 7 З8 2З.2 0.997 1 з 2З З.4 + 0 .1 

В е н е р а 

1 1 1 56 1+ 9.б i i . I08 1 8 48 1 7.б i -З . 5 
11 2 40 + IЗ.4 1.179 9 оз 7.1 -З . 5 
21 з 27 + lб .8 1.246 9 10 6.8 -3.4 

М а р с 

1 1 400 1+ 20.8 1 2.488 1 11 02 1 1.9 1 1. 6 
11 4 зо + 22.1 2.490 10 52 1.9 1.7 
21 5 оо + 23.1 2.489 10 43 1.9 1 1.7 

Ју питер 

1 1 623 1 2З.3 1 6.074 , 1З 24 1 15. 1 1- 1.4 
11 6 зз + 2З.2 6.136 12 54 15.0 -1.4 
21 6 43 + 23 .1 . 6179 12 24 14.9 -1.4 

Сату р н 

1 123 57 ~ - 2.6 1 9.8б6 1 6 58 1 7 .б , r 1.3 
11 2З 59 - 2.4 9.705 б 21 7.7 1 1.3 
21 о 01 - 2 . З 9.539 5 43 7.8 I.З 

У р а н 

1 1 11 08 1 + 6.4 1 18.1бЈ 118 07 , 1.9 '1 + 5.7 
11 11 08 + б.4 18.З28 17 18 1.9 1 5.7 
21 11 09 + б.З 18.49З 16 49 1.8 . + 5.7 

Појаве 

d h 

11 22.4 1?, 2° N <! 
Ј 5 23.5 с;> 1° S <! 
21 21 .6 Солстициј 
30- ~ 26°Е О 

Месец 

d h m 

о з 08 4Ј 
() 11 05 59 
• 18 21 09 
() 25 14 2З 

А ЈО 09 -
Р2209-
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К а л е н д а р 

--т--1 

! ~ Rl т 

1 Пе 182 4956 
2 Су 183 4983 
3 Не 184 5010 
4 По 185 5038 
5 Ут 186 5065 
6 Ср 187 5093 
7 Че 188 5Ј20 
8 Пе 189 5147 
9 Су 190 5175 

10 Не 191 5202 
Ј Ј По 192 5229 
12 Ут 193 5257 
13 Ср 194 5284 
14 Че 195 5312 
15 Пе 196 5339 
16 Су 197 5366 
17 Не 198 5394 
18 По 199 5421 
19 Ут 200 5448 
20 Ср 201 5476 
21 Че 202 5503 
22 Пе 203 5531 
23 Су 204 5558 
24 Не 205 5585 
25 По 206 5613 
26 Ут 207 5640 
27 Ср 208 5667 
28 Че 209 5695 
29 Пе 210 5722 
30 Су 211 5750 
31 Не 212 5777 

h т 
18 34 
18 38 
18 42 
18 46 
18 50 
18 54 
18 58 
19 02 
19 06 
19 10 
19 14 
19 18 
19 22 
19 26 
19 30 
19 34 
19 37 
19 41 
19 45 
19 49 
19 53 
19 57 
20 01 
20 05 
20 09 
20 13 
20 17 
20 21 
20 25 
20 29 
20 33 

\Х! 

Елонгације Сатурнових сателита 

Источно 
Титан h / 

6. VII 04.8 
22. VII 03.4 

7. VII 01 .6 
22. VIII 23.4 

7. IX 21.1 
23 . IX 18.6 
9. х 16.1 

25. х 13.8 
10. XI 11 .9 
26. XI 10.4 
12. XII 09.2 
28. XII 08.6 

Заnадно 

h 
14. VII 09.2 
30. VII 07. б 
15 VIII 05 .7 
31 . VIII 03.5 
16. IX 01 .1 

1. х 22.7 
17. х 20.4 
2. XI 18.4 

18. XI 16.7 
4. XII 15.4 

20. XII 14.5 

ЈУЛ 1966 

В ел и н е п ла нет е 

1 
~ 1 т р 

1 

Мерн у р 

h т 11 111 " 

1 8 27 ,+ 19.3 1 0.827 1 13 31 1 4.0 1 0.7 
11 1 8 51 15 .5 0.685 13 13 4.9 1.4 
21 8 45 + 13.6 / 0.595 12 26 5:6 2.2 

В е нера 

1 1 4 15 1 11 5 05 
21 5 56 

19.6 1 1.310 1 9 19 1 6.4 1-3.4 
21 .5 , 1.370 9 29 1 6.1 -3.4 
22.6 / 1.425 9 42 5.9 -3 .3 

М а р с 

1 1 5 30 1 23 .7 1 2.483 110 33 1 1.9 1 + 1.7 
11 6 оо + 24.0 2.473 10 23 1.9 + 1.8 
21 6 29 + 23.9 , 2.458 1013 1.9 + 1.8 

Ј у пит ер 

1 1 б 52 1 + 23 .0 1 6.202 1 11 55 1 14.8 , -1.4 
11 7 02 + 22.7 б .204 11 25 14.8 -1.4 
21 7 12 + 22 .5 6.187 10 55 14.8 -1 .4 

Сату р н 

1 1 о 02 1- 2.2 1 9.374 1 5 05 1 8.0 1 + 1.2 
11 о 02 - 2.2 9.212 4 26 8.1 + 1.2 
21 002-2.3 9.060 346 8.2 + 1.1 

У р а н 

1 111 10 1 6.2 1 18.651 1 16 11 1 1.8 , + 5.8 
11 11 11 + 6.0 18.800 15 33 1.8 + 5.8 
21 11 13 + 5.9 18.934 14 55 1.8 + 5.8 

Поја ве 

d h 

5 01.0 0 А 
5 Ј 5.5 2Ј. d 0 
9 07.9 'f6 2" N « 

12 - 'h z 
14 - ~Ј z 
16 оо. 3 ~ 4" s « 
28 14.4 ~Ј d о d 1 

Месец 

d 11 т 

о 2 20 37 
() 1 о 22 43 
• 18 05 31 
() 24 20 оо 

А 8 02 -
р 20 02 -

\' 

,. 
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АВГУСТ 1966 

>< :s: 
К а л е н д а р t:f~"' Ве л и н е nланете 

u о.!;: 
g.~ t:: -- - -с: :s: u 

' :z: u с: !о 

"' 01 >н• 
:с t:f P-......,u 

:с 
>. t:i: R т 6о ~· ех 

1 

о /ј. т р 111 !о 

"' u "' ~ ::r: w р ~ 

h т М е р нур 
1 По 213 5804 20 37 42 ... 13 
2 Ут 214 5832 20 41 41 ... 23 11 т 

о h т " 1· 
3 Ср 215 5859 20 44 42 ... 31 1 8 15 1+ 15.0 1 О. б14 1 11 14 1 5.4 1 + 2.1 4 Че 216 5887 20 48 4321 ... 

11 1 8 10 + 17.5 0.773 , 10 31 4 .3 + 1.0 5 П е 217 5914 20 52 43 ... 12 
21 . 8 40 ,+ 17.0 ! 1.029 10 33 3.2 -0.4 

б Су 218 5941 20 56 431 ... 2 
7 Не 219 5969 21 оо 42 ... 13 

В е не р а 8 По 220 5996 21 04 42 ... 13 
9 Ут 221 6023 21 08 14 ... 23 

1: 1 

6 54 1 22.5 1 1.481 1 9 5б ј 5.7 1-3.3 10 Ср 222 6051 21 12 .. . 2134 
7 16 + 21.3 1.527 10 09 1 5.5 -3.3 

11 Че 223 6078 21 16 23\ .. .4 21 8 37 + 19.1 1.568 10 20 5.4 -3.3 
12 П е 224 6106 21 20 3 ... 214 
13 Су 225 6133 21 24 31 ... 24 

М а р с 14 Не 226 6160 21 28 2 ... 314 
15 По 227 6188 21 32 21 ... 34 1 7 01 1+ 23 .5 1 2.435 110 02 1 1.9 -1 .8 
16 Ут 228 6215 21 36 1 ... 234 

11 1 7 29 + 22.7 2.409 9 51 1.9 / -1.9 17 Ср 229 6242 21 40 ... 2134 7 57 + 21 .7 2.377 9 39 2.0 -1 .9 
18 Че 230 6270 21 44 2314 ... 21 . 

19 П е 231 6297 21 48 34 ... 21 
Ј у n и т е р 20 Су 232 6325 21 52 431 .. . 2 

21 Не 233 6352 21 55 423 ... 1 ,

1 

7 22 1+ 22.2 , 6.145 1 10 22 1 15.0 1-1 .4 22 По 234 6379 21 59 421 .. . 3 11 7 32 + 21 .9 6.087 9 52 15 .1 -1 .4 
23 Ут 235 6407 22 03 41 ... 23 21 7 40 + 21 .6 6.010 9 22 15.3 - 1.5 
24 Ср 236 6434 22 07 4 .. . 213 1 
25 Че 237 6461 22 11 4213 .. . 

Сатурн 26 П е 238 6489 22 15 34 ... 21 
27 Су 239 6516 22 19 31 ... 24 

1 1 о 01 г 2.4 , 8.908 1 
3 02 1 8.4 1 + 1.1 28 Не 240 6544 22 23 23 ... 14 11 о оо- 2.6 8.788 2 21 1 8.5 1.0 

29 По 241 6571 22 27 21 .. . 34 21 22 58 - 2.8 8.690 1 40 8.6 1 1.0 
30 Ут 242 6598 22 31 ... 1234 
31 Ср 243 6626 22 35 ... 1234 

У ра н 

Сатурнов nрстен 
' 111 15 1 + 5 . б 1 19 .061 114 14 1 1.8 1 5.9 

а ь в 11 11 17 + 5.4 19.154 13 37 1.8 + 5.9 
о 21 11 19 + 5.2 19.225 13 оо 1.8 + 5.9 

" " -
15.1 36.6 2.7 + 4.2 Месец 
15.V 37.1 1.3 -2.0 Појаве 
15.VI 39.0 1.9 -2.8 d h т 

15.VII 41 .0 2.1 -3.0 d h 
о 1 10 06 

15.VIII 42.9 1.8 -2.4 4 02.8 ~ 1 os о () 9 13 58 
15.IX 43.8 1.1 -1 .4 5 14.2 1?, 2°N « • 16 12 48 
15 .Х 43.3 0.3 -0.3 7- ~Ј z f) 23 04 02 
15.XI 41.7 0.2 +0.3 14 11 .0 о 3°S « о 31 ОЈ 14 
15.XII 39.6 0.0 + 0.1 14 21 .0 ~ 4°S « А 4 16 -

Земља nролази нроз раван Сатур- 16- ~Ј 19ow o р 17 08 -
новог nрстеиа 29. оЈ<Т . и 18. дец. ! А 31 24 -
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СЕПТЕМБАР 1966 

Ј{але н да р 

1 Че 244 
2 Пе 245 
3 Су 246 
4 Не 247 
5 По 248 
6 Ут 249 
7 Ср 250 
8 Че 251 
9 Пе 252 
ЈО Су 253 
1Ј Не 254 
Ј2 По 255 
13 Ут 256 
14 Ср 257 
15 Че 258 
Ј6 Пе 259 
Ј7 Су 260 
Ј8 Не 22 Ј 
19 По 262 
20 Ут 263 
2Ј Ср 264 
22 Че 265 
23 Пе 266 
24 Су 267 
25 Не 268 
26 По 269 
27 Ут 270 
28 Ср 271 
29 Че 272 
30 Пе 273 

h т 
6653 22 39 
6680 22 43 
6708 22 47 
6735 22 51 

676. 3 122 55 
6790 22 59 
68 17 23 02 
6845 23 06 
6872 23 10 
6900 23 14 
6927 23 Ј8 
6954 23 22 
6982 23 26 
7009 23 30 
7036 23 34 
7054 23 38 
709Ј 23 42 
7119 23 46 
7146 23 50 
7Ј73 23 54 
7201 23 58 
7228 о 02 
7255 о 06 
7283 о ЈО 
73ЈО о 13 
7338 о 17 
7365 о 21 
7392 о 25 
7420 о 29 
7447 о 33 

21 . 34 
32 ... 14 
31 .. .42 

342 ... Ј 
421 ... 3 

4 .. . 123 
41 ... 23 

421 .. . 3 
432 ... 1 
431 .. 2 
43.2.Ј 

2 1 ... 43 
... 1243 

1 ... 234 
2 ... 134 

32 ... 14 
31 ... 24 

3 ... 2 14 
2 1 ... 34 

... 24 13 
41 ... 23 
42 ... 13 

432 ... 1 
43Ј ... 2 

43 ... 2 1 
4213 .. 

4 ... 213 
41 ... 23 

2 ... 143 
23 1 ... 4 

Ј упитерови сателити 

h т h т 
8 03 26 ш пп 22 04 01 I ПЕ 
9 03 45 п ПЕ 23 03 26 I со 

11 02 48 п сп 26 02 05 ш по 
12 03 21 IV СО 27 03 27 1I со 
14 03 39 1 ПЕ 30 01 55 I ПЕ 
18 02 40 11 пп 

Н с .' 1 н 1< с 11 л а н е т е 

...... т 

1 1 

M e pi< y p 

l1т" llт 

1 1 10 07 1 + 1 3.3 , 1 Г6 1 11 08 1 
1 1 11 20 + 6 1 1.380 1 1 41 
21 12 24- 1.8 1.39 1 12 06 

В с н е р а 

26 1- 1.3 
2.4 ј - 1.4 
2.4 -0.7 

1 1 9 3 1 + 15.7 1 1.608 1 10 3.1 1 5.2 1- 33 Ј1 1020 /+ 11 .7 1. 638 1040 5.1 - 3:4 
21 11 06 ј- 7.2 1.663 10 47 5.1 -3.4 

М а р с 

1 1 8 27 1- 203 1 2 33 5 1 9 25 1 2.0 11 1.9 
11 8 53 + 18.7 2.29 1 9 12 2.0 1.9 
21 9 18 17.0 2.24 1 8 48 2. 1 1.9 

Ј у пнт е р 

1 1 7 50 1 21.2 1 5.906 1 8 48 1 15 б 1- 1 5 ЈЈ 7 57 + 20.9 5.795 8 16 15.9 -1 :5 
21 8 05 + 20.6 5.669 7 44 16.2 - 1.6 

Сатур н 

1 123 55 1- 3.2 , 8.612 1 о 54 1 8.7 + 09 
1Ј 23 53- 3.5 8.57 1 о 32 8.7 1 + 09 
21 23 50- 38 1 8.559 23 26 8. 7 + 08 

У р а н 

Ј .8 
1 Ј Ј 1 24 + 4.7 19.29 1 11 42 1 9 + 5.9 

1 1 11 

2 1 Ј 1 

22 1 

26 + 

4.9 119.274 1 12 19 1 

4.5 19.281 11 15 1.8 

1 + 5.9 

+ 5.9 
-

' 
Појаве 

1 
Месец 

d h d h т 

1 17.4 1'2 2• N « () 8 03 08 
10 08 .2 ~ о о g • 14 20 14 
Ј1 04.0 2ј. 5• s « () 21 Ј5 25 
Ј 2 02.4 о 4° s « 

1 о 29 17 48 
13 Ј 7.4 <ј> 4° s « 1 

19 17.0 l'G J' O 1 
А 1 оо -

23 Ј2.7 Енвиоокцнј р 14 Ј 8 -
28 Ј9 .2 f1, 2• N « 1 А 28 02 -
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оiпОВАР 1966 

Ка ленда р 

о· 

h т 
Ј Су 274 7474 О 37 
2. Не 275 7502 О 41 
З По 276 7529 О 44 
4 Ут 277 7557 О 49 
5 Ср 278 7584 О 53 
6 Че 279 7611 О 57 
7 Пе 280 7639 1 01 
8 Су 281 7666 1 05 
9 Не 282 7694 1 09 

10 По 283 7721 1 13 
11 Ут 284 7748 • 1 17 
12 Ср 285 7776 1 20 
13 Че 286 7803 1 24 
14 Пе 287 7830 1 28 
15 Су 288 i858 1 32 
16 Не 289 7885 1 36 
17 По 290 7913

1

1 40 
18 Ут 291 7940 1 44 
19 Ср 292 7667 1 48 
20 Че 293 7995 1 52 
21 Пе 294 8022 1 55 
22 Су 295 8049 2 ОО 
23 Не 296 8077 2 04 
24 По 297 8104 2 08 
25 Ут 298 8132 2 12 
26 Ср 299 8159 2 16 
27 Че 300 8186 2 20 
28 Пе 301 82Ј4 2 24 
29 Су 302 8241 12 27 · 
30 Не 303 8268 2 31 
31 По 304 8269 2 35 

w 

3.1.24 
3 ... 124 

213 .. . 4 
2 ... 134 
1 ... 234 
2 .. . 134 

213 .. .4 
34 ... 12 
43 .. . 2 

4231 .. . 
42 ... 13 
41 ... 23 
42 ... 13 

421 ... 3 
34 ... 12 
31 .. .42 

231 ... 4 
2 ... 134 
1 ... 234 
... 2134 

21 ... 34 
3 ... 214 

31 .. . 24 
321 .. .4 

43 ... 12 
41 .. . 23 

4 ... 213 
42Ј .. . 3 

43 .. . 21 
43Ј ... 2 

4321 .. . 

Јупитерови сателити 

В елике nланете 

т 

Меркур 

11 т о h т 

1 1 13 23 1-9.1 1 1.343 1 12 25 1 2.5 
11 14 18-15.4 1.251 12 40 2.7 
21 15 09 - 20.3 1. 113 12 52 3.0 

Венера 

1

-0.3 
-0. 1 

0.0 

1 1 11 57 1 2.4 , 1.683 1 10 54 1 5.0 1-3.4 
11 12 38-2.6 1.698 11 ()() 5.0 -3.4 
21 13 24 ,-7.5 1.708 1107 4.9 -3.4 

М а р с 

1 1 9 42 1 15.1 1 2.185 1 8 43 1 2.1 1 1.8 
11 10 06 + 13. 1 2.122 8 27 2.2 + 1.8 
21 10 49 + 11 .0 2.054 8 11 2.3 + 1.8 

Ју питер 

1 1 8 11 1+ 20.3 1 5.532 1 7 11 , 16.6 1-1 .6 
11 8 17 + 20.3 5.386 6 37 17.1 -1 .7 
21 8 21 + 19.8 5.233 6 02 17.6 -1 .7 

Сатурн 

1 123 47 1- 4.1 1 8.579 122 44 1 8.7 1 + 0.9 
11 23 44 - 4.4 8.627 22 02 8.6 + 1.0 
21 23 42 - 4.6 8.704 21 20 8.6 + 1.0 

У р а н 

h т 
1 02 43 I СП 
3 01 25 Ш ПЕ 
7 03 48 I ПЕ 
8 02 23 I ПП 
9 01 48 I СО 

Ј 1 Jl 291 + 4.2 ,19.244 11 0 28 1 
11 11 31 + 3.9 19.181 9 51 

h т 21 11 33 + 3.7 19.093 9 13 
20 02 41 п пп 

1.8 1 + 5.9 
Ј . 8 +5.9 
1.8 + 5.9 

11 03 24 П ПЕ 
13 02 55 п сп 
15 01 51 IV ПЕ 
16 03 44 I СО 
17 01 03 I СП 

22 оо 42 п со 
23 02 03 I ПЕ 
24 оо 41 1 пп 
24 02 57 1 сп 
25 ОО 07 I СО 
29 03 17 п со 
30 03 57 I ПЕ 
31 02 34 I ПП 
31 23 42 IV СЕ 

Појаве 

d h 

8 19.2 2ј. 5 о s « 
10 16.2 о 4 о s « 
1517 .4 ~ 3 • s ч 
25 22.0 1'2 2 о N « 
26 - ~ 24 • ЕО 
29 11 .0 Помр. « Х 

Месец 

d h т 

() 7 14 09 
• 14 04 52 
() 21 06 35 
о 29 11 01 

р 13 04 -
А 25 11 · -
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НОВЕМБАР 1966 

К а л е н д а р Велике планете 

---=--
"' ! i R т 

:1!0 

I- W- -E-_.,
1 ~ т р m 

1 1 
1 k m 

1 · Ут ЗО5 8З2З 2 З9 
2 Ср ЗОб 8З51 2 4З 
З Че ЗО7 8378 2 47 
4 Пе ЗО8 8405 2 51 
5 Су ЗО9 84ЗЗ 2 55 
б Не ЗIО 8460 2 59 
7 По З 11 8488 З ОЗ 
8 Yr З12 8515 З 07 
9 Ср З 1 З 8542 1 З 11 

10 Че З14 8570 З 15 
11 Пе З15 8597 З 19 
12 Су З16 8624 З 2З 
13 Не З17 8652 З 27 
14 По З18 8679 З Зl 
15 Ут З19 8707 1 З З5 
16 Ср З20 87З4 1 З З8 
17 Че З21 8761 ' З 42 
18 Пе З22 8789 З 46 
19 Су З2З 8816 З 50 
20 Не З24 884З З 54 
2Ј По З25 8871 З 58 
22 Ут З26 8898 4 02 
2З Ср З27 8926 4 06 
24 Че З28 895З 4 ЈО 
25 Пе З29 8980 1 4 14 
26 Су ЗЗО 9008 4 Ј8 
27 Не ЗЗI 90З5 4 22 
28 По 3З2 906З 4 26 
29 Ут I ЗЗЗ I 9090 4 ЗО 
ЗО Ср ЗЗ4 9117 4 З4 

Меркур 

24 .. . 1З h m о " m . 
1 ... 24З 

12З4 1 115 54 , -23 . З I 0.911 112 52 1 
21 ::: з4 11 15 57 -22.2 0.122 12 1з 
З2 ... 14 21 15 IЗ -16.4 0.704 10 49 

З1 ... 24 
З2 ... 14 
2 ... 4 
1 ... 24З 
4 ... 123 

421 ... З 

Вене р а 

1 1 14 16 , -12.6l i . 71З I II Ј5 1 
Ј 1 15 05 -16.8 1 . 7Ј4 11 25 
21 15 56 -20.1 1.710 11 З7 

4З2 .. . 1 М а р с 

:~~ .. -~ 1 110 54 1 + 8.7 , 1.9721 7 52 1 
42ЗI ... 11 11 15 6.5 1 . 89З 7 З4 

41 :: :2з 21 11 З6 + 4.4 1.808 7 16 
4 ... 12З4 

214 .. . З 

2З .. . 14 Ј l 
31 ... 24 11 
з .. . 214 21 

2З1 ... 4 

Ј у п и:т е р 

8 25 1 + 19.61 5.0621 5 23 1 
8 27 + 19.5 4.909 4 45 
8 28 + 19.5 4.762 4 07 

.. .12З4 С а т у р н 

... 12З4 8 1 
21 З4 112З 401- 4.8, .819 20 З51 

2:3.41 11 2З 39 - 4.9 8.945 19· 54 
З14 ... 2 21 2З зs - 5.0 9.089 19 14 
43 .. . 21 

42ЗI .. . 
4 ... 213 

11 11 37 + 
Јупитерови сателити 

1111 351 + 
21 11 З8 + 

Ура и 

З . 5 1 18 .970 8 З21 
З.3 18.8З81 7 55 
3.2 18.689 7 17 

h m h m 

З . 7 1 + 0.2 
4.6 + I . З 
4.7 + 1.8 

4 .9 , -З . 5 
4.9 -З . 5 
4.9 -З.5 

2.4 , + 1.7 
2.5 + 1.6 
2.б + 1.6 

18.2 , -1.8 
18.7 -1 .9 
19.3 -6.9 

8.5 1 + 1.1 
8.З + 1.2 
8.2 +1.2 

1-.8 , + 5.8 
1.8 + 5.8 
1.8 + 5.8 

5 ОО 24 II ПЕ 22 2З 59 11 СО 
6 23 59 н сп 2з 02 З4 r nn 
8 ОО 19 I ПЕ 2З 22 З4 I ПЕ 

Појаве Месец 

8 ОО 43 Ш СЕ 24 02 01 I СО 
8 02 19 ш по 24 2З 17 1 сп 
9 01 ЈО 1 сп 25 23 42 ш пп 
ЈЗ 2З З8 11 пп 26 оз 14 ш сп 
15 01 14 iii ПЕ ЗО 02 2З 11 СО 
Ј5 02 12 1 ПЕ 
Ј6 оо 45 1 пп 
11 оо 11 1 со ' 
18 01 Об IV ПО 
18 23 33 ш сп 

d h 
5 05.7 2ј. 5° S « 
6 2З.З t,j z 
8 04.0 <! З 0 s 
9 01 .4 ~оО g 

12 15.5 помр . О Х 
17 1 1.8 t,j cS о d 
21 - 2j.Z 
22 ОЗ . 5 1?, 2°N ({ 
26 - t,j Z 
27 - "f?. z 

d h т 

() 5 2З 19 
• 12 15 27 
() 20 ОЈ 21 
о 28 оз 41 

р ЈО 10 -
А22 04 -

·' 
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' ~ 

Календар 
~ 

r:toos 
~g~ 
5 8 :=; 
~~5 

Ве л ик е nланете 

- - · 
:1!0 

--- ј:' т р 1 m 
1 W Е ~ 

h m 
1 Че 3З5 9145 4 З8 
2 Пе ЗЗ6 9172 4 42 
З Су ЗЗ7 9199 4 45 
4 Не ЗЗ8 9227 4 49 
5 По 3З9 9254 4 5З 
6 Ут З40 9282 4 57 
7 Ср З41 9ЗО9 5 01 
8 Че 342 9З36 5 05 
9 Пе З4З 9З64 5 09 

10 Су З44 9З81 5 IЗ 
11 Не З45 9418 5 17 
12 По З46 9446 5 21 
1З Ут З47 9З7З 5 25 
14 Ср З48 9501 5 29 
15 Че 349 9528 5 З3 
16 Пе З50 9555 5 З7 
17 Су З51 985З 5 41 
18 Не З52 9610 5 45 
19 По 35З 9637 5 49 
20 Ут З54 96б5 5 5З 
21 Ср З55 9662 5 56 
22 Че З5б 9720 б ОО 
2З Пе 357 9747 6 04 
24 Су З58 9774 

1 
6 08 

25 Не 359 9802 6 12 
26 По З60 9829 6 16 
27 Ут З61 9856 6 20 
28 Ср З62 9884 1 6 24 
29 Че 36З 9911 1 6 28 
30 Пе Зб4 9939 6 32 
31 Су З65 9966 1 б З6 

4 ... 2З 
421 ... З 

42 ... ЗI 
З41 ... 2 

з .. . 421 
231 ... 4 

2 ... 134 
1 ... 2З4 

21 ... З4 
2 ... 1З4 

31 ... 24 
з .. . 124 

З21 ... 4 
42 ... ЗI 
41 ... 2З 
42 ... 1З 
42 .. . 1З 

4З1 ... 2 
4З ... 12 

4З21 .. . 
24З ... I 

1 .. . 42З 
2 ... 134 
2 ... З4 

31 ... 24 
з ... 124 

З21 ... 4 
23 ... 14 

1 .. . 42З 
4 ... 21З 

421 ... З 

_ М ернур 

h m о h m 

1 115 07 ,-14.9 1 0.918 110 07 1 
11 15 49 -18 .З 1.145 10 11 
21 16 48 -22.0 I . ЗОЗ 10 зо 

Вен е ра 

3.6 1 0.0 
2.9 -0.4 
2.6 -0.4 

1 ~ 1 :~ :: Ј=~~:~ l : : ~~~ 1 :~ ~~ 1 ~ :~ 1 =~:: 
21 18 З9 -24.0 1.674 12 21 5.0 -З.4 

М а р с 

1 1 11 57 1+ 2 . З 1 1 . 718 1 6 57 1 2.7 1 1.4 
11 12 17 + о. з 1.625 [ 6 З7 2.9 1.3 
21 12 З5- 1.7 1.528 6 16 З . l + 1.2 

Јупитер 

1 1 8 27 1+ Ј9.6 1 4 . 627 1 3 27 , 19.9 1-2.0 
11 8 25 + 19.7 4.507 2 46 20.4 -2.1 
21 8 22 + 19.9 4.408 2 оз 20.8 -2.1 

Сату р н 

1 1 2З З8 1- 5.0 , 9.245 1 18 З5 1 8.1 1 I . З 
11 2З З8- 4.9 9.408 17 56 7.9 + I . З 
21 2З 40- 4.7 9 . 57З 17 .18 7.8 + 1.4 

Ура н 

Ј упитерови сателитн 1 1 11 39 1 + 
11 Ј1 40 + 

h m h m 21 11 41 + 
1 22 50 1 nn 20 2Ј 06 111 ПЕ - .. -

З.l 118.527 1 6 39 1 1.8 1 5.8 
з.о 18.З58 6 оо 1.9 -+ 5.8 
2.9 Ј8 . 186 5 21 1.9 + 5.8 

2 22 1б 1 СО 24 22 29 II СО 
4 21 43 1v со 24 22 34 1 пп 
б 2З 57 11 ПЕ 25 22 02 1 СО 
8 23 03 11 СП 29 21 ОЗ IV СП 

10 21 19 1 сп З1 20 З2 ш сп 
15 22 30 II ПП Зl 20 56 11 ПЕ 
1б 22 44 1 ПЕ 
11 20 49 1 nn 
17 23 09 1 сп 

Појаве 

d h 

2\1.6 2ј. 5 ° S « 
4 - t,j 20 ° WO 
6 1 З.6 <! 2 о s « 

19 12.7 1?, 2 о N « · 
22 08.5 Солистициј 
29 15.0 2ј. 4 о s « 

Месец 

d h m 

() 5 07 2З 
• 12 04 14 
() 19 22 42 
о 27 18 44 

р 7 19 -
А 20 ОО -
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Датум l ()( 

1 

~ 
1 

hm о ' 

Јан . 1 18 44.0 -23 04 
11 19 27.9 -21 55 
21 20 10.8 -20 03 

Фебр. 61 1 20 56.6 -17 17 
11 21 36.7 -14 14 
21 22 15.6 -10 48 1 

Март 1 22 46.0 -07 50 
11 23 23.1 -03 59 
21 23 59.7 -ОО 02 

А пр . 1 оо 39.8 04 17 
11 01 16.3 08 04 
21 01 53 .3 -ј 1 1 З8 

Мај 1 02 31.0 + 14 52 
11 03 09 .6 + 17 42 
21 03 49.2 + 20 03 

Јун 1 04 З3 . 7 1 + 21 58 
11 0514.9 

1 

+ 23 02 
21 05 56.4 + 2З 27 

Јул 1 06 38.0 1 + 23 09 
11 1 07 19.1 + 22 12 

1 21 07 59 .5 -ј 20 36 

Авг . 1 08 42.9 + 18 12 
11 09 21 . З + 15 29 
21 09 58.8 + 12 21 

Септ . 1 10 З9 . 1 + 08 З2 
11 11 15.2 + 04 49 
21 11 51.1 

1 
+ ОО 58 

О нт . 1 12 27 .1 -02 55 
11 1 з ОЗ . 5 -06 46 
21 1 з 40.8 -10 28 

Нов . 1 1423.0 -14 IЗ 
11 1502.7 -17 14 
21 15 43 .9 -19 46 

Де ц. 1 16 26.4 -21 42 
11 1709.9 -22 57 
21 17 54.2 -23 26 
Зl 18 38.5 .,.--23 09 

ВАСИОНА ХЈП. 1965. 4. 

СУНЦЕ 1966 

т 

1 
р 

1 

р 
1 

в. 
1 

Lo l иэлаэ 1 Залаэ 
1 

h m ' " о 

1 
о о h m 1 h т 

11 41.4 16 18 + 02.2 1 -3.0 110.6 7 23 1 16 21 
11 45 .8 16 17 -02.6 -4.2 338.9 7 21 16 32 
11 49.2 16 17 -07.3 -5. 1 207.3 7 15 16 43 

11 51 .5 16 15 -12.1 -6.0 062.4 7 05 16 58 
11 52.2 16 14 -15.9 -6.7 290.8 6 53 17 12 
11 51 .6 16 12 -19.3 

1 
-7.1 1 159.1 6 40 17 25 

1 1 50.4 16 10 -21 .5 -7.2 053 .7 627 17 36 
11 48.0 16 08 -23.7 1 -7.2 281 .9 6 08 17 48 
11 45 .2 16 05 -25.3 -7.0 150.1 5 50 118 оо 

11 41 .9 16 02 -26.2 1 -6.5 005. 1 5 31 18 14 
11 39.0 15 59 -26.3 -5.9 23З . I 5 IЗ 18 26 
11 36.7 15 56 -25.7 -5.1 101 .1 4 56 18 З9 

11 З5 . 0 15 54 -24.3 , -4.2 328.9 4 41 18 51 
11 34.2 15 52 -22.2 -3.1 196.7 4 28 19 02 
11 З4 .4 15 50 -19.4 -2.0 064.5 4 17 19 1З 

1 1 З5 . 6 15 48 1 -15.6 1 -0.7 278.9 4 08 19 23 
11 З7.З 15 47 -1 Ј .7 + 0.6 1 146.6 404 19 30 
11 39.5 15 46 -07.4 + 1.7 014.2 4 05 19 З4 

1141 .6 15 45 -02.9 + 2.9 241 .8 409 19 34 
11 43 .2 1 1 5 45 + 01.6 1 + З .9 109.5 4 15 19 31 
11 44.2 15 46 + 06.1 + 4.9 3З7 . 2 1 4 24 19 24 

:::i : i i {~ :~ 1 + 10.7 + 5.8 191.7 4 36 j l9 12 
+ 14.5 + 6.4 059.1 4 47 18 59 

11 41 .1 1 15 50 1 + 17.9 + 6.9 287.2 4 58 18 4З 

11 З8 .0 15 52 1 + 21 .0 + 7.2 141 .9 5 \0 18 25 
11 4З . 6 1 1 5 55 . + 2З . З + 7.2 009.8 5 22 18 07 
11 з 1.1 15 57 + 25.0 7.1 237.8 5 зз 17 48 

11 27.7 16 оо + 26.0 + 6.7 105.9 5 45 17 30 
11 24.8 1 16 оз + 26.4 + 6.2 ЗЗЗ .9 5 58 , 17 11 
11 22 .6 16 06 + 26.0 + 5.4 202.0 6 10 16 56 

11 21.5 16 08 + 24.6 + 4.4 056.9 . 6 24 16 38 
11 21 .9 16 11 + 22.6 + 3.3 285.1 6 37 16 27 
11 23 .7 16 1 з + 19.8 + 2.1 Ј5З . 3 6 50 16 18 

1 
11 26.8 16 15 16.3 + 0.9 021 .5 7 02 16 12 
11 ЗI . О 16 16 + 12.2 -0.4 249.7 7 12 16 . 10 
11 35.9 16 17 + 07.6 -1 .7 117.9 1 7 19 116 1З 
11 40.8 16 18 + 02.8 -2.9 З46. 2 7 22 16 20 

ДРУГА ТР Н А МЕ ЦА 

'з Ч . IЗIШI( IШ СТ\)3 1[11 79 -

Горе 

л . 1. <\)отографи ја друге стране Месеца , емнтована са з уто~1атсне међупланетне 
станице "Зонд-3" . На фотографи ј и , наnра вљеној 20. јула Ј 965. г . у 5 час . 16 мнн . 
по мосновсном времену, снимљена је енваторс1<а зона друге стране Месеца , ко1 а 
припада његовој источној страни . Велш<а тамна област , десно, 1 е Источно •>~оре . 

На ••eiiiгpiii oj ciiipamt кор·tща 

Сл . 2. Фотографија друге стране Месеца, е .>~итовавана са аутоматске ~1еђунланетне 
сташще "Зонд-З" . На сиимку, направљеном 20. ј ула 1965. г . у 5 час . 25 '"ин. по 
мосновском. времену, види се екваторска и северна облас:т друге Месе че ве стране 

до границе осве'Тљ: не области . 
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НОВА ЕМУ ЛЗИЈА 

С) 

МНОГОСПИРАЛНА 

ГАЛАКСИЈА 

() 

DVE BIBLISKE LEGENDE 

СЕРГЕЈ КОРОЉОВ 

() 

ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА 

() 

ODREDIVANJE 
VISINE RAKETA 

1966-1 

Васиопска летилица "Гемини 8", од које се један део ВIIДИ 11~ 
слици доле лево, са астронаун1ма Н. Армс~ронrом 11 Д. Ско· 
том, приближава се летилици "Ејџина", са истуреиом а11теном 

да би се ускоро са њом спо) ила, 16 марта 1966 
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МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА »РУЋЕР БОШ

КОВИЋ« И ПРЕТПЛАТНИЦИ ЧАСОПИСА "ВАСИОНА" ДА ШТО 

ПРЕ УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНУ ОДНОСНО ПРЕТПЛАТУ ЗА ОВУ ГО

ДИНУ, КАКО БИ »ВАСИОНА« МОГЛА И ДАЉЕ НЕСМЕТАНО 

ИЗЛАЗИТИ. 

ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ МОЛЕ СЕ Т АКОЋЕ ДА У КРУГУ 

СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА НАЂУ НОВЕ ЧЛАНО.ВЕ ДРУШТВА И ПРЕТ

ПЛАТНИКЕ "ВАСИОНЕ". 

Претплата и чланарина шаљу се на жиро рачун 605-8-161 

У р е ђ 11 в а ,, 1' 11 о д б о р 

Др РАДОВАН ДАНИЋ, НЕНАД ЈАНЈ<ОВИЋ , И11ж . МИВИВОЈ ЈУГИН, 
Ииж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВНЋ , СТЕВАН КОРДА, АЛЕКСАНДАР КУБИЧЕЛА, 

И11ж. КОСТА СИВЧЕiЈ 11 др. БРАНИСЛАВ ШЕВАРЛИЋ 

-1 

О д г о в о р 11 и у р е д 11 11 к 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

Насловну ciiipauy 11зрадио ПЕТАР КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издаје 
Астрономсi<О друштво "Pyljep Бошковић" и Комисија за астрона
утину ВСЈ. Годишња претплата: за нечланове НД 10 (СД 1000), за 
чланове оба друштва НД 8 (СД 800), за ученике свих школа НД 5 
(СД 500), за иностранство НД 30 (СД 3000). Поједини број НД 2,5 
(СД 250) - Bлacitиi< и издавач Астрономсно друштво "Руђер 
Бошновић", Београд. Уредништво и администрација: Београд, 
Народна оnсерваторија, Калемегдан, Горњи Град. Тел . 624-605 

Претnлате слати у I<орист рачуна број 605-8-161. 

Штамnа : Издавачна установа "Научио дело", Београд, Вука Караџића 5 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XIV 
1966 БРОЈ 1 
БЕОГРАД 

ЛУНА 9 - ЗНА ЧАЈНА ЕТАПА У ОСВАЈАЉУ СВЕМИРА 

Новннсна агенција Т АСС објавила је 31 . I. 1966 године да се васионсни брод 
"Л у на 9" налази на своме путу на Месецу. Тачније, овај агенцијсни номинине је 
упознао свет да је СовјетсЈ<И Савез лансирао аутоматсЈ<У станицу " Јiуна 9". Станица 
путу је на Месецу дуж путаље ноја је унапред рачуном одређена. Сва опрема фун
нционише нормално . Научна , телеметарсна и остала мерна апаратура - завршава 
номинине - аутоматсни се унључује према nрограму лета, односно наређељима са 
Земље. 

То је било све што се сазнало о до тада ненајављеном лету овог носмичног брода. 
О тону лета , избациваљу аутоматсне станице, циљу овог лета није ништа речен о . У 
среду , 2 фебруара , јављено је само да "Луна 9" наставља своје nутоваље , дон је исто
ријсЈ<и извештај агенције ТАСС, објављен у четвртан увече З фебруара, гласио: 
"Данас, 3 фебруара 1966 године, у 21 h 45m ЗОs по мосновсном времену ( 18h 45m ЗОs 
по Гриничу), аутоматсна станица "Луна 9", лансира на З 1 јануара , ме но се сnустила на 
nовршину Месеца у области 0I<еана Бура заnадно од нратера Реј нера и Марија . Ра
дио веза са станицом на nовршини Месеца је успостављена и обавља се на фреЈ<венци 
183 , 583 Mc /sec. Инструменти на I<осмичном броду фуннционишу нормално. Следеl;а 
веза са аутоматсном станицом обави!;е се од 24-24. 15h на дан 4 . 2. 1966 (мосi<овсно 
време), односно 21-21 . 15 на дан 3. 2. 1966 (гринично време)". 

Мено сnуштаље на Месечеву nовршину nредстављало је један од најтежих 
техничних nроблема космонаутике . Тежина носмичног брода оно Земље, за време 
нружеља по nутањи , износила је Ј 58З kp, дон је сама станица тежила оно 100 kp . 
КосмиЧI<И брод "Луна 9" састоји се из аутоматске станице у ужем смислу речи, си
стема мотора и одељана I<оји садрже nо.требну аnаратуру. Све у свему , то је један сnе
цијални, херметични затворен нонтејнер који садржи радио-систем, временсни nро
грамер, систем за термо-регулацију, научну аnаратуру и изворе енергије. Станица има 
ТВ-систем , ноји омогућује снимање у З60° и слање слика на Земљу. Монтирани на 
телу станице номандне nовршине ("крила"), које се отварају аутоматски по сnуштању 
станице на тле, систем за апсорбовање удара и метални оклоп у облику нруничних лис
тића цвета, штите ТВ-систем од могућих оштећења при слетању . Управо пред само 
слетање, станица са системом за аnсорбовање удара се одвојила и посебно сnустила на 
извесном растојању од моторсне инсталације. Крилне површине су се "развиле" 
4m \Os после спуштања. 

Сам лет "Луне 9" био је подељен у четири етапе : у nрвој етаnи "Луна 9" је 
летела по орбити као Земљин сателит уз помоћ једног мотора, да би у другој већ била 
на Месечевој nутањи. Трећа етаnа лета је уствари корекција путање ноја треба да оси
гура станици контакт са површином Месеца на унапред планираној површини Океана 
Бура. Корекција nутање обављена је Ј. 2. 1966 г. у 22h 29m. Четврта фаза лета је 
ночење и мено слетање на Месечеву површину . Већ за време рада ретро-ракета (фаза 
ночења) систем за апсорбовање удара је био спреман за слетање. Систем за слетање 
осигурава опадање брзине са 2600 m /sec на свега неколино m /sec при малој висини 
изнад тла Месеца. Систем за кочење је укључен на 75 km од Месечеве nовршине, 
односно 48 sec пре слетања. 

Датум лансирања станице (31 јануар) је одабран из разлога да, обзиром на 
потребно време од лансирања до слетања, почетан рада радио-опреме и ТВ-опреме 
буде баш у јутарњим часовима на Месецу, када су услови најповољнији. Ово је до
nринело да су снимци направљени камером и послати на Земљу били врло јасни и 
прецизни. Треба истаћи да је овај историјски тренутак означен као прва космична те
левизијска емисија између двају небеских тела и да је обављен по наређењу са Земље 
4 . 2 . 1966 год. у 4h 50m. 
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ЛУНА 9 - ЗНА ЧАЈНА ЕТАПА У ОСВАЈАЊУ СВЕМИРА 

Новинсна агенција ТАСС објавила је 31. I . 1966 године да се васионсни брод 
"Луиз 9" налази на своме путу на Месецу. Тачније , овај агенцнј сни номинине је 
упознао свет да је Совјетсни Савез лансирао аутоматсну станицу "Јlуна 9" . Станица 
путу је ка Месецу дуж путаље ноја ј е унапред рачу1юм одређена. Сва опрема фун 
нционнше нормално. Научна , телеметарсна и остала мерна апаратура - завршава 
t<оминю<е - аутоматсни се унључује према програму лета , односно наређељима са 
Земље . 

То је било све што се сазнало о до тада неиајављеном лету овог носмичног брода. 
О то t<у лета, избациваљу аутоматсне стаю1цс , циљу овог лета , није ништа речено. У 
среду , 2 фебруара , јављено је само да "Л у на 9" наставља своје п утоваље, дон је и сто
ријсf<И извештај агенције ТАСС, објављен у четвртан увече 3 фебруара , гласио: 
"Данас, 3 фебруара 1966 године , у 21 h 45m 30s по мосновсi<ОМ времену ( 18h 45m ЗОs 
по Гриничу), аутоматсна станица "Луна 9", лансирана 31 јануара , ме1<0 се спустила на 
површину Месеца у области Оt<еана Бура западно од нратера Рејнера и Мариј а. Ра
дио веза са станицом на nовршини Месеца је усnостављена и обавља се на фреi<венци 
183 , 583 Mc /sec. Инструменти на носмичном броду фуннционишу нормално . Следеkа 
веза са аутоматсном стающом обавиkе се од 24-24 .15h на дан 4 . 2. 1966 (мосновсно 
време), односно 21-21.15 на дан З . 2. 1966 (гринично време)". 

Меко сnуштање на Месечеву nовршину nредстављало је један од најтежих 
техничких nроблема носмонаутике . Тежина космичког брода оно Земље, за време 
кружења по nутањи , износила је 158З kp, док је сама станица тежила оно 100 kp . 
Космички брод "Јlуна 9" састоји се из аутоматсi<е станице у ужем смислу речи , си
стема мотора и одељака који садрже nотребну аnаратуру. Све у свему, то је један спе
цијални , херметичi<И затворен нонтејнер но ји садржи радио-систем , временсi<И про
грамер, систем за термо-регулациј у, научну апаратуру и изворе енергије. Станица има 
ТВ-систем , ноји омогуkује снимање у З60° и слање слика на Земљу. Монтирани на 
телу станице номаидне nовршине ("крила"), које се отварај у аутоматски по сnуштању 
станице на тле , систем за аnсорбовање удара и металии онлоn у облику круничШ!х лис
тиkа цвета , штите ТВ-систем од могуhих оштеhења nри слетању. Уnраво nред само 
слетање , станица са системом за аnсорбовање удара се одвојила и nосебно сnустила на 
извесном растојању од моторске инсталације. I<:рилие nовршине су се "развиле" 
4m 1 Os nосле спуштања . 

Сам лет "Л у не 9" био је подељен у четири етаnе : у nрвој етапи "Луна 9" је 
летела по орбити као Земљин сателит уз noмoh једног мотора, да би у другој ве!; била 
на Месечевој nутањи. Tpeka етаnа лета је уствари норекција nутање ноја треба да оси
гура станици контакт са површином Месеца на унаnред nланираној nовршини Океана 
Бура . Коренција путање обављена је Ј. 2. 1966 г. у 22h 29m . Четврта фаза лета је 
ночење и мек о слетање на Месечеву nовршину. Bek за време рада ретро-ракета (фаза 
ночења) систем за аnсорбовање удара је био сnреман за слетање . Систем за слетање 
осигурава оnадање брзине са 2600 m /sec на свега неколю<о m /sec nри малој висИЮЈ 
изнад тла Месеца . Систем за ночеље је уt<ључеи на 75 km од Месечеве nовршине , 
односно 48 sec пре слетања . 

Датум лансирања станице (З 1 јануар) је одабран из разлога да , обзиром на 
потребно време од лансирања до слетања, nочетак рада радио-оnреме и ТВ-оnреме 
буде баш у ј утарњим часовима на Месецу, када су услови најnовољнији . Ово је до
nринело да су снимци наnрављени камером и nослати на Земљу били врло јасни и 
nрецизни . Треба истаhи да је овај историјски тренутак означен као nрва носмиЧl<а те
левизијска емисија између двају небесних тела и да је обављен по наређењу са Земље 
4. 2. 1966 год . у 4h 50m. 
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И.спнтивање фи зичких свој става r<осмлчю1х слојева бmкних Месецу у циљу 
бла гог сп уштања r<Осмнчr<ог брода на њега, но ј е ј е сада нао што видимо нруни сано 
нотп ую1м у пехом започета ј е још 2. 1. Ј9 59 r<ада је полетео први брод нз сернј е 
"Луна'' r;a Месецу. За њнм су лед11 111 1 а утО,\\ ЗТС I<З стан1ща "Луна 2" ( Ј 2. 4 . Ј 9 5 9) 
I<O ja је на Месечево тле сп устила грб 11 заставу СС Р-а , затrrм " ! уна З " (4 . ЈО . Ј 9 59 ) , 
сrпrмнв н11r он у " ругу" стра н у Месеца дон је " уна 4", ла нсира н а 2. З. Ј 963 IIPO I.IJ Пa 
1 10ред Месеца на~- аљеност11 од or<o 8500 krn . Аутоматсr<а стан1ща "Лун а 5' ' (9 . 5. Ј 9б 5 ) , 
разб 11 пз се о Месечево тле дОЈ< ј е "Луна б" ( . б. Ј 965) пролетела поред Месеца на в рло 
вел нr< м растојаљу. "Луна 7" е тан lje разбнла о површнну месеца у 1 <ом правцу 
је ла11С11 рана 4. Ј О. Ј9б5 , дон је н сту судбин у имала 11 "Луна 8" (З. Ј 2 . Ј 965) . 
Н а основу oв rrx, само хронол ШI<И дат11 х попата r<а о н а пори 1 а СССР-а да ~1 е 1<0 сп усте 
на Месечев тле зутоматсну стан11цу на 1<0 б11 утрл 11 п ут човену н ји т тЗ I<Ође треба 1·1а 
учшm в 11 д11 се I<Ом пле r<сност 11 обимн ст ј едн г ова н вог подух вата. Утолнно овај 
усп ех " у не 9" треба ј ош више 1\e iOoJТII 11 п здрав 11 ти . У нруговима стручњана r<о ји се 
баве овом проблематтшм ова ј успех " уне 9" 01 1е r·ьу ј е се по важности на о лансирањс 
прЈЈО I' вештачног сател11та Ol< Земље. ланснрање прве носмичне ранете тј . ослоба
ђање оп ут11 цаја Зсмљн11е теже, сюrмање површине Месеца 11 слање сю1мана на Земљу, 
ла нснрање сател нта са п р в нм ч вe i<Ot\1 у ње.\\у 11 прв н човенов и злаза r< у огромно ва

сионсi<О пространство . 

О ЈЈа ј подухват совј етсне r<ос~юнаутИ I<е твара путеве за нова достигну l;а и 
слање I<ОСМ II чног брода са посадом на Mece l\ . Нарав но, бродови са посадом !;е иkи тен 
онда r<а да н м се потпуно осиг ура си гуран повратаr< на Земљу. Због тога се верује да 
l;e наредн11 сов ј етсни напори бити усмерени 11 а нружне летове бродова OI<O Месеца у 
1\И ЉУ 1\а се п осматрањем одабере сигурно место за њихово слетање. 

О з на ча ј у аутоматсне ста ню1е "Луна 9" има врло много изјава од на ј елш 
нентю·lјих стручњана Сов ј етсног Савеза, нао и при знања од осталих на учнина светсног 
гласа из других земаља. Она ј е нсторнј сrш забележила прво мено спу LЈrтање на Месе 
ч ево тле , прво мерење нараrперистина средине на Месече во ј п овршини r<ao и прв и 
телевизиј с r<и пренос остварен са нашег статюг природног сателита и наше планете . 

· Сигнали са "Луне 9" поназали су да ј е интензитет радијација на површиrш 
Месеца углавно," од r<осмичног зрачења. Професор Аленсандар Лебедински верује 
на је радија11иј а проузроr<ована нунлеарr·!О•" реаrщи ј ом у површинским слојевима Мс
сеца под утицајем носмичног зрачења . 
Научници сада са веmшом сигурнош!;у одбацуј у мишљење 110 номе ј е Месеч ева 
r roвplm,шa пренривена дебелим сло ј ем прашине . Тврди се да је материјал на површини 
Месеца сличан вулнансr<ом пепелу и шљаци , поразан, мрне боје, мале специфичне 
тежине . Површина је деm1мично пренривеиа намењем или нечим сличним наше," 
l<амењу .. Председниr< Аt<адемиј е науr<а СССР-а I<елдиш , rюментаришуl;и промен у . 
положаЈа "Луне 9" , наводи да је иста могла наступити баш због тога што је станица 
пала на нено нестабилно намење или се пан тле слегла под тежином cтa rrnцe . Танва 
мала деформисања Месечеве површине могу да се догоде због температурних промена 
на Месецу, или извесних механичюrх удара саме станице о површину тла. 

Значај "Луне 9" и r<осмичr<их истраживања уоnште је врло велики . Сматрамо 
да је то посебно питање и да заслужује много ве!;у и детаљН11ј у анализу . Задовољимо 
се на нрај у само нонстатацијом да "Луна 9" представља почета r< нове етаnе у истра
живању Месеца. Обзиром на савремени развој раr<етне технине не!;е се морати дуго 
чеr<ати на терете знатно веће од оних ноји се сада лансирају у носмична пространства . 
За њихово лансирање не!;е бити довољан погон рЗ!<етних мотора са нласичним хе
мијсr<им nогонсним материјама. Сматра се да 1шје далеr<о дан нада !;е се за лансирање 
носмичних бродова употребити нунлеарни мотори. То !;е у напорима човечанства да 
упозна своје ближе и даље суседе-nланете, значити огроман снон и отворити нове 
перспентиве . 

Инг . Драган /(не:псевић 

.. 
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НОВА ТРОСЛОЈНА ФОТОГРАФСКА ЕМУЛЗИЈА 

У астрономсн ј фотоГрафији ј е познато да истом еr<сп Эlщијом на стандардној 
ем улзији , ниј е могу Ј;е добитн снимне Месеца н звезда зб г њнх ве велн не разтще у 
сј а ј у. Ан о се за емулзиј у, одр еђене осетљивости , ода бере тра ј ање осветљавања та 1 < 
да слина Месеца буде добра сн гурн ј е да се на е." улзиfн не!;е појав 11т11 с 11не звезда. 
За снимање звезда потребно ј е много н ута дуже осветљапањс јер су много слаб rrј ег 
сјаја од Месеца. Слична тешr< Ј;а ј авља се н 1< д сннмања смнси н 11х сп ентара. н 

је у овом слу ча ј у трајање и злагања п вољно за Л 1111иј е веће г с ј а ј а , о нда се на с н н л11<у 
не појаве линије слабијег интен знтста 11 б ратно, ar<o се тра ј ање 11злагања продужи да 
би се добио што ве !;и број слабијих rrш ja, с 11 г у рн ј е да !; е н с с ј ај није б11т11 " пр е
изложене" што веома отежава , а п не i <З I\ 11 он см гу i; у ј е, фот мстрнј сна мерења 11 
међусобна упоређивања m r нија. 

Да би се омоrуlнrло проу ча вање унчсве 1<0ро 11 е , ч11ј11 с ј ај нагло пада.са уда
љењем од Сунчевог руба , досада ј е би ло п отребн о више снимзr<а са разm-1 ч н т11 м II З
лагањима што ниј е у веЈ< лано добнтн за време нратr<отра ј них потп у 11и х помрачења 
Сунца. 

Н ови XR филм пружа могу !;ност да се са и стим излагањем , на исто,\\ филм у, 

добију снимци објеr<ата са огро.ш1им разшша 1а с ј а ја. XR филм је произВОi t напора f\З 
се истим оптичrшм уређа ј ем и у истом трен утну сннме оптичЈ<е по ј аве II У I<Леа рни х 
еr<сплозија , щ,rји је ра спон сја ј а веома вешll(и , а О!\Итрава ј у се у нратном вре~1е нсном 

размаЈ<у . 

Нови филм се састоји од три слоја фотографсне е,\\ улзиј е различитих осетљи
вости наслагаН11х један п рено другог на стандардн о ј филмсЈ<о ј подлози . Сванн од сло
јева понрива област видљивих таласних дужина . Горњи слој ј е на ј осетљиви ј и (400 
ASA), средњи слој је средње осетљивости (4 AS A), а доњи сло ј н а ј ~шње осетљи вост11 
(0.004 ASA) . Из нара rперистичних нривих сване од емулзиј а в 11дн се да ј е однос ин
тензитета Ј<оји обухватај у ове три емулзиј е nри излагању J f J ОО сек. износи Ј према 
Ј ОО ~tиmroнa. За време развиј ања (стандардн.и Kodacco!or разuиј ач С-22), I'Орњи сло ј 
даје слину у жутој боји, средњи у пу рп урн ј , а доњи ло ј у пла во ј. Засиkеност бој ом 
је пропорционална остварен ом излагању . Сва три сло ј а су OIITII ЧI < И стал но одво ј е н а 
што значи да , иаr<о су сва три сло ј а на истом филму, свана он три сл ине може се п о

сматрати одвојено од друге две под одређе ним онтич1шм условима . 
Свана од три боје емулзије апсорбу је приблнжi·IО 1 /З видљивог спентра , а 

пропушта остале 2/3. Због тога је могу l;е испити вањс сваi<О Ј' слоја независно, по 
сматрају!;и емулзиј у нроз филтар чија ј е боја I<Омплемен:тарна са бојом сло ја . Исти 
слој би!;е nровидан за светлост спе rпралних области друга два филтра. Тано l;e , на 
пример жути сло ј дати нормални црно-беmr негатив аЈ<О се п осматра нроз плави 
филтар. На исти начин !;е средњи сло ј дати нормалан негати в са зеленим филтр м а 
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дољи плав и слој са црвеним филтром. Погодни м избором филтара може се са негатива 
издвојити било ноји ниво интензитета. 

За визуалиа мереља размера или релативних полwнаја снимљених објената на 
XR негативу нису потребни нолор филтри , јер се све три слине могу видети и без љих. 

Када су у питаљу нратна излагаља , r<o ja се нористе у енспериментима са веома 
свет лим нунлеарним енсплозијама , задовољен је зю<он пропорциоиалиости , тј . фо
тографсни ефеr<ат је пропорционалан времену осветљаваља . Међутим нада се употребе 
дуrа излагања r<ao што ј е случај у астрономији, где су светлосни извори слабог ин
тензитета, емулзије XR филма знатно мељају осетљивост. 

Ona врста филма н ова фотографсна технина отнривене су недавно , тано да тен 

следи усавршавање . Није претерано очеюшати да ће посто јећи недостаци бити од
нлољени и да ће XR фнлм бити r<орисно употребљен у неним областима астрономије. 

Ј . Арсенијевић 

МНОГОСПИРАЛГ А Г А ЛАК СИЈА 

У новије време све више се намеће мисао да се струнтура нашег Звезданог 
система, Галансије , не састоји од две спиралне гране , нао што се сматрало на основи 
оптичних посматраља , него из већег броја спиралних граиа, и то дванаест. Сличних 
примера има и 1<0д других галансија, ноје по својој схеми личе на тиn наше Галансије . 
Таrша је , на пример , галаr<сија у сазвежђу Андромеде. Но још уnечатљивију СЛИI<у , 
што се тиче розете спирала nоназује фотографија галансије NGC 1232. На њене спи
ралне гране могу се сместити слична тела нао што су ланчићи звезданих јата на гра
нама наше Галансије. 

Двоспиралну схему наше Галансије Миле доназује тиме, што је nовлачећи 
таигенте од Сунца до Галансијиних спирала, а затим сnуштањем правих линија од 
тих тачана додира до средишта Галансије, добијао исти угао. 

Совјетсни астрономи, нано би доназали да многоспирална схема Галансије не 
противречи ни оптичним ни радио посматраљима , размотрили су четири начина од

ређиваља угла између праваца тангенте до спирале и правца од тачЈ<е додира до центра 
Галансије . У логаритамсi<Ој сnирали тај утао је једнак ма за коју тачну спирале. 

Псновсни описује наведене начине овано: први, заснован на коришћењу 
оптичних посматраља положаја јата иоја садрже веома вреле звезде и најсјајније 
цефеиде. Друта два начина полазе од радио посматраља, но nритом су се морала узи
мати у обзир растојаља до најближих грана , одређивана оптичким nутем. И шта се 
добило? Горе наведени угао, израчунат ма иојим пристуnачним оптичним посматра
љима, био је готово једнан. Тиме је у тој области, која је приступачна оптичним nо
сматрањима, многосnирална схема Галансије унлонила досада постојеће неразјашњене 
противречности између оптичких и радио посматраља. 

Средиште Галансије снривено је од нас густим слојем међузвездане nрашине и 
може се проучавати само инфрацрвеном техниi<ом и noмofiy радиоастрономије. Велини 
допринос nроучаваљу средишног дела Галансије, који не nротивречи вишесnиралној 
схеми дали су холандсни астрономи Орт и Р уто р . Они су нашли да се између Сунца 
и средишта Галаисије, готово на nола nута, налази једна грана, која се од осталих 
разлинује по томе што се брзо удаљује од језгра, брзином од 53 кмјсек . Осим тога, 
нашли су још једну грану , ноја се налази између средишта Галаксије и прво наведене 
гране, а која се сажима nрема средишту Галансије . И тако сада главне nојединости 
многосnиралне схеме Галаксије nоказују да се сажимају!ш прстен крене у nравцу 
средишта Галансије, дои се ширећи nрстен, који је скоро на nола nута између Сунца 
и средишта Галаксије, шири на све стране и образује остале сnиралне гране, у којима 
је врло разнолико расnоређен неутрални водонин, који се проучава на радио таласу 
од 21 см. Оно језгра Галаксије нађен је елипсоидни гасни облан који ротира као 
чврсто тело у обртаљу око средишне осе, ноји облин обртања необично изненађује . 

Георгије Бороцки 
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ASTROMOMSKO OBJASNJENJE DVEJU BIВLIJSКIH LEGENDI 

Atsr nomska hronol 1gij a ј е ј еdпа od ,·azn il1 prakricnil1 primeп a а tron mije. Pom cu 
пјс ј е istorija uspela Ј а drcd i нcmeпs ki t rc nu tak 111 11 gil1 d gadaja i nda ako u se опi 
dogod ili 1reoma davпo . O -no,ra l1 г nolo" kil1 istr. z i,,нn j a је Ul'ek neka а tr n m ka pojava, 
k ju su hг ni car i s taгih naroda matrali v re drюm da se zabe lezi. Ali р sro uglavnom пi u 
poznavali uzorke r1asrajanja uocljivijil1 asrr пoms kil1 pojava, опi su ih pripi ivali del ,,a 11 jLr 
r1 adzer11a lj skill s i1 a smatrali su il1 cнdima . 

s taгim zapisima l' eciпom se s н rece mo s р mгace njim a uпса i Meseca ka sa 
u s tгonoms kir11 pojavama ' 'ezan im za р jediп e stare dogadaje ali imamo nшogo podataka i н 
' 'ezi sa konjнnkc ij ama p l a пeta , а Mesece,rim menama, а heliackim izlazi ma i za1azima 
sjajn il1 zvezda (isto1rremeno sa нnce ,, im izlazom i za lazom), ird. Posro tr·eпurke ovi l1 po
ja,ra mozem izracuп a ti za пekolik l1iljad a godiпa unazad, р mо<':и пjih su isto ri car i d os li 
do veoma i g шпil1 daruma u istoriji egipatskog, mes pota r11 ·k g, grck g, kiпesk g i drнgil1 
srar il1 kнltLrrnil1 nar da. 

Nejzп acajпi ja а tr numska р ja va ј е s1·akak potp Lrno ili skoro potpнno pomra
ceпje Sн nca . eoceki1rano zamraceпj e koje опо ргон zг kнје duboko ј е impres i o пiralo srare 
п arode. Ova dramaticп a poja,ra odlнCila је s нdbinн пе ј еdп е stare b irke. Ps ilю loski efekat 
пнаkа proнzroko,, aп uп cev im роmгасе пј еm је tim "eci sto је ''еса roplo tna i s1ret losna 
sпaga Lrпca pre' рој а1· е , tj. ak se dogod i oko роd п е. U starir11 zap js jma се to е sнrecemo 
sa opi ·om нncev il1 porлrace r1j a ј zato оп а н ilГCJ пo l og jji im ajLr zn acajпLr ul ogн. Posto se па 
jedr10111 geog rafsk 111 polozajн 1reoma r·erko doga(1 aj н pOlJ нпа pomracenja, to опа pruzaju 
\ft:uma vazп c podatke п е sam о ,, ,.emeпu nego i о mestн. 

U ВјЬЈјјј nalaz imo ,,jse 111es ta k ј а sc т gн Ll vesr j н \f CZLI sa S Lr п ce 1r jm р mraё'cпjjma . 

Taka'' ј е .,egjpatski rllt·ak", kojj ј е , prema tа г т zavetџ , п epos r ·edпo p гetl1 od j o iselj enju 
.kнсја jz Egipra rzv. fzlasku ( Ех dнs) . 

Razmatraпje ovog p ita пja reza rю је t ime sto nijeda n egjpatskj zap js п е pomjnjc 
Jevreje koji zj"e u Egjpru пi пjjll0 \'0 i se lj e п j e ј н tom pjraпjLr upuceпi sr11 o j s kljн c j vo па 
biЬlij ska kazj"aпj a koja treba kгjti ckj p r·jmj t j. Nekj istoricarj s шлпјајu da ј е je1rr·ejski пa rod 
ilj пj egOI' zпacajni deo - ikad zi\feo Lr Egjptu . Drнg i kao v гeme l zlaska пai'Ode god jne jz. 
mcdu 1580. ј 1137. pre nase ere, rj. O\faj datum kod razпil1 aнto r·a varjra u vremeпskom 
r·azmakн od oko 4,5 stoleca . 

Ast roпomsko-l1ronoloskom mctodom ovo рјrапје је pr1rj рнt aпa1izjrao Madar Е. 
Mal11er kr·ajem proslog veka . Оп је de1reto eg jpatsko " jskusenje" , mrak, uzeo kao posledjcu 
potpLшog Sн п cevog роmгасепја koje је rako upl as jlo Еgјр <':апе da опi tri dana пjsu izlazj1j 
iz kLr ca. Ро ргеdапјu , l zlazak se od jgr-ao dve nedelje posle ovog " j skнseпja", mraka, н mesecu 
kada zr i klas. Prema klimatskiп1 ј po1j opг i vredпim иs iOI' ima Eg jpra, ovaj dogadaj mogao se 
<>d jgrar j Lr пas jm ranopro1e<': пjm 111esecjma. Zato ј е Mal1leг ispirjvao svako Suпcevo pomra
ceпj e koje se moglo ,, jdetj u Egiptu Lr maгtLr i ap rilн j zmed н godiпa 1400. i 1200. pre nase 
еге . Prema пj ego1r jm гаснпirла O\fO " i skнse пje" od jgralo se 13. marta 1335. pre n.e. , kada 
је bilu potpLrпo роmrаёепје н g lavпom gradн Eg jpta . 

Pre rпa пo" ijim korjgo,r a пijim llГOПo1 oskim taЬJjcama (Neнgebauer·: .,Ast roпomjsc l1e 
Chюпologje" 1929. ) ovo por11t·aceпje пiј е пюglо jzazvar j vecu strai'U u Tebi, posto se tam o 
uпо vjde1o samo kao delimicпo. Prema tome, treba izv rsiri поvа ist razjvanja. No pre nego 
sto potrazimo jed r1 o drugo, pogodпjje Suncevo pomracenje, cirajmo dalje BiЬiiju ocjma 
lнoпol oga. Usko r·u cemo пa i c i па op js j ed пog takvog dogadaja koji se od igrao u s licпo vreme 
ј kojj takode moze bitj u \fez i sa pomraceпjem S LJпca. То ј е Isusa Navjna zaustavljanje 
нпса za vreme jev rejsko-amorejske bjrke kod Gavaoпa , Ыizн j eпrsalima : "Staпi Sunce 

паd Gavaoпor11 . .. ! I stade S uпce ... dokle se ne osveti пarod пeprjjateljima svojim .. .. 
1 srade Suпce пasred пеЬа ј пе moze k zapadu skoro za сео dап" (l sus Navir1, 10, 12-13). 

Elimjпi su<':j uob i caj eпa preterjvaпja и obaves teпjjma iz starog veka, jza opisa пiје 
tesko poznatj ј еdпо porpuпo ili, sta vjse, jedrю skoro роtрило Suncevo pomraceпje и po
pod nelrпjm casovima, сјј i је mrak lako jzgled ao borcjma, koj i SLI izgubjli vremeпskи ori
jeпtaciju , kao vecerпjj sш11rak, dok su svetlosr pos1e pomracenja smtrali kao produzeпj dап . 

Gavaonska Ьirka mogla se dogodirj godjпн-dve posto su Jevreji osvojili Palestiпu ј 
lurali ро pustjпji. Za duzjпu ovog Iutanja BiЫija pomiпje 40 godiпa. Ovo, razume se, moze 
biti krace ilj duze, jer su hronjcari mog1j dati vremenski razmak zaokruziti na broj 40, koji 
е u to vreme - i иglavпom na istokи - smatrao za sveti. 
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Ako dakle 11aderno odgovarajuce za Egipat po tpuno, а posle toga za oko 40 godjпa 
za Ga \•ao11u skoro potpuп pomracenje, tada pomocu а troпom ske hronologije sa ' 'elikom 
ve r va t11ocorn moze mo od luciti о 111n go tra11o diskuto\•anim s taro,re ko,• пjm pit :шjjm a , 
р d uslovom da se d b ij enj vreme11ski podac i mogu pot\•rd itj i istorij skim putem . 

U sledecem pregledu (ТаЬЈјса 1) daje mo spisak potpuпjh Sunce,•ih р mrace пj a za 
Eg ipat ko ja SLJ jzmedu 1440. ј 1270. godjne pre паsе erc izaz,•ala u doli11i Nila mrak ''eceg 
oЬima (va 11 ov jh ' ' remenskjh granica - p rema 11 ,, jjjm i torij skjm istrazi \•anji ma- пе Ьј 
trebalo rrafitj datum I zlaska). 

Т аблr.ща Г 

Rednj l Pomrace11je 1 I z lazak odn. zalazak Sunca 1 

br . 
1 

datum 
1 

vrem e р о mesпom vreme11u u ТеЬј 

1 17. х. 1328 pre n. е . J4h 25m h m 

2 14 . v. 1338 
" " 

14 41 

з 5. VII . J378 " 
" 

5 44 5 оо 

4 9 . II . 1389 
" " 

16 24 17 20 

1 

5 1. Ш . 1399 " " 
14 32 

6 5. IX. 1410 " " 
6 56 6 27 

'\ 
_ '\SREDOZEMNO MORE 

4 

2 .--·-
6 

4 ... . r · 

'--- -------L---------..J Sl. Ј 

•• 
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Na sl. 1. џ jdjrno centra1ne lјпјј е оџ јl1 pornraceп ja (trag п а Zemljjno j р ,, rs jп i pra vc 
ko ja prolaz j kr z centre Su nca ј Ме еса) , oko knji11 је Lt manje rn i1j vecem po jasu pomra
cenje bjlo potpuпo dakl e mrak ,·cccg bima. 

Pornraceпja pod br jem 3., 4. ј б. dostigla ~ u maks iп1 Ltll t c malo posle izlaza odtю по 
пe s to pre zalaska Sunca, tako da пiј с , . ("1'0 \ · а tп da su izaz,•a/a i z п eпadenje, st rah. Pomra
ёenja /. ј 2. da leko su od rneseca kad zrj klas . M edurim , 5. u po tpuno ti dgo,•ara zahtev jma . 
U ТеЬј је bjlo skoro po tpuno, dok se u Gesenu, u m estu gde su z jve]j Je,•rejj , vjdelo jed,•a 
prjmetno deljmjcno pomracenje, sto ј е u saglasnos tj а opjsom jz BiЬiij e :". . . i posta gus ta 
tama ро svoj zemljj Mjsjrsko j. . . а ]ј se kod sv jjeh s jnova I zrajljev jh v jdelo ро tanov jma 
njjh o,, jjem" (Druga knj . M ojs jjeva, 1 О, 22-23) .. 

Sada pogledajrno po tpu11a Su11ceva ponll'acenja za pзles ti11 s ki Ga,•ao 11. u da tom ,,re
rne11skom razmaku (tada se po tpu11o pomracenje 11ije videlo otuda). Napomjпjemo da ce mo u 
sledecoj TaЬiici 2. za velicinu pomracenja upo treb jti kao jedi11icu palac (") ko jj ј е jednak 
1/ 12 d elu Su11cevog precnjka prekrjvenog M esecern . Prerna tome ve li cj п a potpunog po
mracenja ј е 12" . 

Rednj l
br . 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Табmща 2 

Pomrace11 je 

datum 1 ' ' eli c j11a u G avao11u 1 

12. х. 1328 . 
14. v. 1338. 
8. I. 1340. 

15. VII . 1360 
9. II . 1389. 

1. III . 1399 . 
14. VII . 1406. 
15 . rx· 1410. 

р Ј· е n . е . 10",2 
/ 0 7 

10,0 
11 ,8 

10,8 

10,9 
10,8 
10,9 

Centralne lјпјје ovill pomrace nja vjd e se па Sl. 2 . 

vreme 1 vreme jz1aska Sunca 1 

u mesnom vrem enu Gavao ne 

14h 2Sm 18 1> 08m 

14 52 18 36 
10 56 17 12 

15 44 19 оо 

16 34 17 12 
14 46 17 28 
15 08 19 оо 

7 16 18 05 

Od ovih pomracenja samo 4. m oze doci u ob zir . Опо ј е u popodnevnim casovima 
jzazvalo zastrasujuce smanjeпje sjaja . Posto ј е ovo Ьilo prstenasto pomracenje, to је i na 
geografskjm polozajjma centralne linije os talo rna1o svetlosti . Pocev od intenzivnijih faza 
pomracenja do Suпcevog za1aza, Su11ce је sija1o norma1nim sjajem jos 11ajmanje 2,5 casa. 
Za ovo ' ' reme jevrejski borci su mogli odiLI Citi sudЬiпu bitke. 

Prema gor11jim resenjima, za vreme Izlaska doЬijamo neki pro lec11j mesec 1399. 
godine pre паsе ere, а za Ьitku u Gavaonu .1 5. jul Ј 360. pre n . е. 

0\•е podatke mozemo potvrditi ј istorijskim razmatranjima. D oba prvjh kraljeva 
pruza nesto sigurпije vremeпske podatke u jevrejskoj jstoriji. Na primer, So1omon је zjveo 
za vreme ЬiЬiijskog Эisaka, odnosпo za vreme prethodпika egipatskog kra1ja Sheshonka, tj. 
oko 950. pre n. е. Prema BiЬliji, Solomon је 480. g. posle Izlaska zavrsio izgradnju svog 
hrama. Sa odgovarajucim ispravkama, za vreme Iz1aska doЬijamo oko 1400. godinu pre n . е. , 
tj. rezu1tat koji smo doЬili iz pomracenja u sag1asnosti sa ovim isto rijskim podatkom. 

Nadeno vreme Iz1aska potvrduje i ono starovekovno predanje, koje је opisao Josif 
Flavije, jevrejsko-rimski istoricar, koji је ziveo u I veku nase ere. Ро tome iseljenje је Ьilo 
u vreme vladavine faraona ро imenu Amenophis. 1399. god. pre n . е . na prestolu Egipta 
Ьiо је Amenhotep III, koga grcka izvorna Iiteratura naziva Amenophis. 
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Na osпovi svega toga s pravom predpostavl jamo da se iza pomeJlU Le d \1e ЬiЫijskc 
legeпd e krije Suпёevo роmrаёепје. I ako је to s t\,arпo tako опdа па taj паёiп istorija za 
' 'eoma тпоgо diskutovaпo vreme Izlaska i za vreme j ev гejskog svajaпja dnmov iп e doЬiJa 
takve podatke do kojil1 пiј е mogla doci па dгugi паёiп. 

(Pгevod: Т . D.) А. Poum·i-1'1Ie~U/·erul~ 
(Bud i111 pesta) 

In memoriam 

АКАДЕМИК СЕРГЕЈ КОРОЉОВ 

30. децембар 1906 - 14. јануар 1966 

Од онтобра Ј 957. године, нада су почели да се ређају изванредни усnеси сов
јетсне астронаутнне, остало је све до пре иенолино месеци неразјашњено nитање: 
но је нонструнтор совјетских васионсних летилица? 

Када је аnрила Ј 96 1. Јуриј Гагарин облетео Земљу у Ј<осми чном броду-сатетпу 
типа "13 о с т о н" nрви nут је објављен нази в : Главни Ј<Онструнтор . Ко је он? Ни 
тада то није било саоnштено шир ој јавности. 

У својим мемоарима Јуриј Гагарин овано оnисује сусрет соо јетских I<OCMOI·ta yтa 
са овим истаннутим човеном: 

" ... дошло је до нашег дуго очеl<иваног познанства с Главним Ј<оl-tструнто
РО•\1 l<осмичног брода. Мл смо видели оштроумног и веселог човена широних плеkа , 
право Ј' Руса, с добрим руским презименом, именом и пореююм. Одмах нас је расnо
ложио 11 nочео је да нам се обраћа као себи равнима , као својим најближим noмohtll~-

1, 
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LOHta . . . Главни 1<0нструнтор нас је , не журеhи , nове свом делу - носмичном 
броду, најсавешею•Јјем остварењу савремене технине . . . " 

П слс Гагарнна су у васнону l < peнym-r Тнтов, НЈ.!I<Ола јев , П оnовнч , Бf!Н всюr 
Терј ошнова. . . И nовод м њихових лето ва се nомињао Главни l<онструнтор, алн ј е 
он 11 даље остао анониман. /Ьегов посао ј е бно изванредно важан , а његове сп бн -
стн су би е то лино драгоцене да ј е б н ло одлучен на н , зб г р а зл га безбе!\НО тн , 
м ра остати н даље непознат шнроној ј ав ностн . 

Прошле гоюrне се Главнн 1< н стр унтор разб ле . Чстрнасстог јан уара оне го-
1\ ИIIе је умро . Више није б ил нина 1ш г раз ога да се н,е l- во н ме ч ува у та ј н о т11 . 
1'1 оно је саоnштен цел ом свету. 

То ј е Се 1 геј Павловнч 1 о ро Ol!. 

Ро~ен је у Жнто.11и р у 30. ЈIС~tем бра 1906. 1'0-
пн не у ~· ч1пељс 1<0 ј п ор днl\11 . 192 7. гою rнс је 
р а!\ НО у 1111 1\YCTpHjll ав но на . У 1930 . ГО I \ 11 1111 ј е 1{' О 
~оtанрсд l-11 1 студс11т , радеlш 11 наље у фaб plll\ 11 , зaв p

IUIIO аер механ11ЧЮI фа"у тет Бауман осн г нс но 1 · 
тех н н ч1<0г учнлшЈпа у Моснв11 . ll cт 1'01 \IIII C ј е :-~ а

врШ II О 11 П II ЛOTCI <y Ш I<ОЛУ . 

.ЈЈ.о 11pCI<pCTIIIЩe ' ЉеГОВОМ ;IOILIOT)' ј е J\OIU JIO 
Ј <ада се уп ознао са l{о н ст:н-Ј тнн ом Енуарн B II Ч C 1 
ЦИОЈЈI<О LI СЈШМ - оце ,\\ Te()plfj Ј((; а С'Ј pOI-JaYTII J(C. ( ( ро 
Ч II ТЗО је сва његова дела 11 често диc i < )'TO IIao с 11,11 л1. 
То ie би ло прес ~·дно за оцл у н у ергеја Ј{о рољова, 
Jl:l цео сво ј ;нинот 11 рад Ј IОсветЈЈ р <шстно ј тex lllll\ 11 
11 а стронаутнцн . ОстварЈ-!ТЈЈ лет у ва 11011 у , I < З др у
пш ЈЈ сб ссЈшм тсmша - то је постао љегов ж Ј rнот
ни ЦIIЉ . 

Да11ас м о;нсмо реlн1 да је он та ј .: ЈЈ ()ј 1\IIЉ ос
тварио. )/{II BOT HOjll је тра јао ll e П y iiii X 60 I 'OJ\IIIШ 
OCTaBIIO је Ј-I~И:о!брИСИIЗ тр аЈ' у 1JCTOp1rj11 Шl у Ј <С Jf ТеХ -
1-iИНС. Па иnан у животу тог чове 1<а виј е било са лю 
надахнутих радних да11а и радости успеха. 

Радећи у чу вено ј Груnи за изучавање реантивног l <рстања (ГИР Д) , у чијем ј е 
оснивању 1933. године и сам учествовао , он је Ј<Онструисао ранетни мотор. Постепено 
га је усавршавао. Да би испитао његову употребљивост Корољов је 1939. године нон
струисао једрилицу . У њу је уградио свој ранетни мотор. Ова ранетна једрилица је , 
ј едноставно , названа р а н е т о n л а н е р. На њој је пилот Фјодоров ненолиЈ<О 
пута успешно летео 1940. године. 

Убрзо после тога Корољова су ухаnсили . Провео је извесно време по затворима 
и логорима. За време рата је , l<ao Ј<ажњенин , радио на Ј<ОЈ·t струисању раЈ<етних мо 
тора за убрзавање лета обрушавајуhих бомбардера. За време испитивања једног 
авиона с таквим ранетним моторол1 Ј{орољова је сусрео nробни пилот Гала ј. Он је 

то ова 1<0 описао у юьизи " Исnитано у небу", 1юја ј е објављена пре ненолино година: 

"Ја сам видео nред собом још један обm11< несаломљиве. човенове храбростн. 
Ј{роз стр у чне nрозаичне речи - о nотисну, расходу горива и броју уюьучивања мо
тора - nредамном је израстао унутарњи лин велиног човена ноји је сав свој рад 
усh~ерио тачно одређею1м nравцем . Њиме је он ишао уnрнос свим nрепренама , не ос
врћући се на све незrоде ноје му је у обиљу доносила њеrова не баш добра судб~rна. 
Предамном је стајао прави Главни нонструнтор , тачно танав Ј<Ш<ав је постао nознат 
својим сарадницима петнаестаr< година насније - енергичан и даленовид. Велшш 
човен са сложним и нестандардним нарантером , но ји нису могле деформисати ННЈ<анве 
сnољне онолности какве су , иначе, многе друге људе ломиле нао трену ... " 

После рата или, можда, тек nосле Стаљинове смрти , Сергеј Корољов је био 
ослобођен. Неnраведне оптужбе су повучене . Године 1953 . nостао је члан Комуни
стичне партије. Убрзо потом изабран је за члана Анадемије науна Совјетсног Савеза , 
па би насније nостао и члан њеног Президијума. Корољов је , наиме , био изванредан 
научни радник- физичар. I<ано ј е био човен ноји ј е у Совјетском Савезу, а веро-
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ватно н у свету, највише знао о ракетној техници постао је истакнути конструЈ<тор ра
кета. Његова прва ракета великог домета, конструисана у првим послератним година
ма, још увеЈ< се налази у наоружаљу својетске армије , иано се више не производи. 
Совјетски војници је знају као Корољовљеву ранету . 

Пошто је руноводио нонструисаљем и испитиваљем неЈ<олино одличних ра
нета позван је да руноводи научно-истраживачним и нонструкторсним радом у оквиру 
совјетског програма за истражнваље васноне. 

Аl<адемин Сергеј Корољов је био нонструнтор ракетно-васионских система 
помоћу нојих су први пут лансирани вештачки сателити, достављени совјетсна застава 
и 1·рб на Месец, извршено облетаље Месеца и фот01·рафисаље љегове друге стране . 
Под руЈ<оводством Сергеја F<орољова саграђе1ш су пилотирани носмичю-1 бродови 
типа "Восток" и "Васход" на Ј<ојима је човен извео прве орбиталне летове око Земље 
и продро у васиону. Много труда је С. П. Ј(орољов уложио и у ствараље система 
аутоматс1шх станица за ме1ш спуштаље на Месец, али није доживео да види нано се 
једна од љих - "Луна 9" - заиста спустила на површину нашег велиног природног 
сателита, пославши отуда телевизијсне снищ<е који су задивили свет. 

Сергеј Корољов је васпитао и многе надрове научнина и инжиљера . но ји дане 
раде у научно-истраживачним институтима и Ј<онструнторсюrм бироима у области 
ранетно-васионсЈ<е те х нин е. 

АЈ<адемИЈ< Сергеј Павлович Корољов је имао огроман ауторитет и био је веома 
поштован од свих ноји су радили с љим. Био је то човек неукториве енергије, великог 
талента, пре1<расне инжиљеријсне интуици је , огромног свестраног знаља, задивљу
јуће стваралачЈ<е смелости, изванредних организаторских способности и висоюrх 
душевних вредности. Два пута је био одлинован орденом Хероја социјалистичког 
рада, а пре ненолино година је добио највише научио признаље у облику Лељинове 
награде. 

Данас га више нема . Али љегово дело је ушло у основе даљег техничног про
греса и биће златним словима уписано у историју астронаутике . 

Otvorena Astronomska opserva
toriJa u Sarajevu. - U Sarajevu је 
6. 1 О. 1965. otvorena Astroпomska op
servatorija Akademskog astronomsko
-astronautickog l<;luba. Na otvaranje ove 
opservatorije cekalo se skoro trj godine 
po§to nije Ьilo specjjalizovanog preduzeca 
koje Ьi zavrsiJo radove u datom roku . 

Ali cekanje se jsplatilo ј opservato
rija је najzad otvorena. 

Opservatorija se nalazj na Domu iz
vidaca u Sarajevu na priljcno dobrom 
mjestu za posmatranje, obzjrom da se 
na1azi u 11eposrednoj Ьlizinj centra grada. 
Precnik kupole jznosi 5,5 т. 

Na opservatorjjj montiran је teleskop 
refJektor precnika 1 70 mm. PostoJje na 
kome је pricvr§cen ovaj teleskop је na 
pravljeno tako da se ј sa druge strane 
mo1e montirati ја§ jedan teleskop. 

СШеваN Корда 

U klubu se upravo sada radj na po
stavljanju jednog releskopa refraktora 
precnjka 180 mm. 

Astronomska opservarorjja је treca u 
Jugoslavjji obzirom da је amaterskog ka
raktera. Njeno otvaranje uslovjce jacu 
popularjzacjju astronomije u zemljj а po
sebno u SR BiH posto је ona tu ј je
dina. Otvaranjem opservatorjje pro§jrice 
se saradnja izmedu na§eg kluba, Astro
rюmskog dru§tva "Ruder Bo§kovic" jz 
Beograda i Zvjezdarnjce Hrvatskog prj
rodoslovnog drustva jz Zagreba. 

Saradnja ova tri astronomska drustva, 
пadamo se, podstaknuce rad astronoma 
amatera u јо§ vecem oblmu. 

U prisustvu velikog broja zvanica 
Astronomsku opservatoriju је otvorio 
predsednik kluba prof. dr. Во!а Popovic. 
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Na svecanom otvaraпju, jzmedu osta
ljh, Ьilj su: djrektor Astroпomske opser
vatorjje u Beogradu Pero Durkovjc, pred
stavпjk Astroпomskog dru§tva "Ruder 
Boskovj(;", dr. Dorde Telekj, dr. Vasjljje 
Оskапјап jspred katedre za astroпomjju 
Prjrodno matematskog fakulteta u Beo
gradu, zarjm djrektor profesjonalпe op
servatorjje u Zagrebu prof. Leo Raпdjc, 
djrektor Astroпomske opservatorjje u 
LјuЫјапј prof. l~raп Domjлjko, predstav
пjcj Zvjezdarnjce HPD jz Zagreba. Svj 
prjsurлj su jzrazjlj zadovoljstvo zbog 
otvaraпja jos јеdпе opservatorjje tl na§oj 
zemljj koja песе valjda Ьirj posljedпja. 
У. s ljke па trecoj straпj korjca 

Esad Teftedarija 

Курс за више наставнике и на
ставнике ракетног моделарства у 

Зеници. - У Зеници је тоном ј ула 
радио течај за наставнине и више на
ставнике раЈ<Теног моделарства. Та но 
је настављена брига за обуну Ј<адрова 
започета у Ријеци прошле године. Нај
бољи полазници прошлогодишљих те
чјева за наставнине похађали су течај 
ноји им је обезбедио виши стручнн 
ранг. При обучаваљу наших настав
нина ра етног моделарства узето је у 
обзир да ованви стручљаци ранетно 
моделарство морају да поред обучаваља 
Ј<адрова за градљу малих модела, знај у 
да номnлетно изведу 1<онстру1щију ве

hих аматерсних раЈ<ета . 
Нови виши наставници су тано 

стенли зира знаља из области пре-
лиминарне нонструнције раЈ<ета, уну 

трашње и спољне балистине , нонструк
ције мотора и опреме итд. Ниво ових 
предаваља био је изнад нивоа за свр
шену средљу шнолу. Ово је било 
омогућено и тиме што су полазници 

углавном били инжељери, техничари 

и студенти техничних фю<ултета . Испит 
на овом течају није nостојао у Ј<Ласич
ном смислу. Свани Ј<андидат је само
стално радио семинарсни рад из поје
диних области да би га на нрају се
минара одбранили. 

Нови виши наставници nостали су: 

Дипл. инж. Нинола Кунин из Субо
тице, Дипл. инж. Живота Шешић из 
Новог Сада, АлеЈ<сандар Стојановић 
из Ниша, Перо Опсеница и Слободан 
Дедић из Сомбора, Јоже Магдић из 
Зенице, Дипл. инж. Миро Уроић из 
Осијека, База Муслибеговић и Ивица 

Палац из Мостара , Владимир Стоја 
диновић из Сомбора и Радивој Ми
луровић из Земуна . 

На течају за наставнине било је 26 
rюлазнина из свих република , од нојих 
су 22 успе ш но завршиm1 течај. 

Наставници и виши наставннцн о

бучени на овом течај у аr<пшно су се 
уюъучиmr у организа циј у I државног 
првенства раЈ<етних моделара у Зе
tшци ноје је одржано одмах по завр

Ј.l.lетн у течаја. 
Предавачи на оба течаја билн у 

t·tнструнтори рш<етно t· моделарства 

ди п л. инж , Аленсандар Маџарац н 
инжељери Срlјан Гlелагнh 11 Ем1ш 
Добеш. 

Cpljau Пелатћ 

ИNctupyAteniй за йос,ttаШрање веиtи~ачких 
сашелиша ( совјеШске израде) народне 

ойсерваШорије на Кале,кегдану 
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Астрономија на Месецу 

Ту ен ро је F. Z11•jcky nозвати 
америч.Ј<н астроном нзнео сво ја рас

матраља о 11реим уhствима астроном
сннх посматраља са Месеца а Ј < бн 
једном био и nраЈ<тнчно решен пр б
лем да се стручљаЈ(II н nотребнн IIН -

трументи 11ренесу на Месец. Нею1 он 

овнх пренм у11става би пронстнцала н :.s 
чиљенице да Месе ц н ема гушћу ат
мосферу н IIJТO ј е н а њег вој noвpшiHIJI 
врло слаба сила теже . Друга би опет би 
ла условљена спором ротац 11ј ом Месеца 

11 могу 11ношћ у да с инстру~I еllт и nо
ставе на љеговим полощша , таЈ<О да б11 

се небесЈ<З тела могла непреющно nо
сматратн. 

Пошто, прантнчно узев , Месец нс
ма атмосфере , светлост свих талас ннх 
дужина стиже на ље1·ову nовршину не

ометано и без ИЈ<аЈ<Вог заустављаља изу
зеu међуэве даве 11 међупланетне ап
сорпције . Омогуhено би било према то
ме пуно разних посматраља у 1·ама 

:.1рачељу, и нс зрачељу, ултраљубича

стом, инфрацрвеном Ј<ЗО и радиозра
чењу, ноја су сада ва Земљи неиз
lЮдљива. Астрономсна видљивост 11 е 
бити савршена , небо црно без оног сн 
јаља терестричног иоhног неба ноје 
омета посматраље слабо сјајних изво

ра светлости. Стш·а би са опсервато
рије на Месецу била могуl1а многа важ
на испитиваља ноја су на Земљи недо
стижна, н . пр. испитиваље Lушап-ове 

алфа емисионе линије померене на 
црвеноме нрај у спе1<Тра у спентрима 
јано удаљених галансија. Ово би нам 
омогућило одлуну да ли се васи она 
доиста шири или не, као и да ли је 

простор иснрнвљен и ноначан (иаЈ<О 

беснрајан) итд. Према наводима аутора 
Ј'ранична удаљеност до но је би ишла на

ша посматраља била би одређена по 
мераљем спентралних линија на цр

веном, замрачиваљима од стране ме

ђузвездане материје н, у правцу га
лактичннх nолова, међугалактичним га
сом и облацима nрашине. 

Савршена видљивост и црно небо 
јано би олакшалн исnитиваља Сунчеве 
1<0роне, јер би се ова могла видети и 
изван nотпуних nомрачеља Сунца и без 
1<0ронографа . Међу објектима веома 
слабог сјаја могли бисмо усnешно nос
матрати "гегеншајн" (слабо осветља
ваље зодијачком светлошt;у у nределу 
суnротном од Сунца) и међузвездане 
облаке осветљене светлошћу прошлих 
супернова. С:rудија nоларизоване све-

ВАСИОНА XIV. 1966. 1. 

т ости разних врста небеСЈ{ИХ тела 
у /{љу ч у ј у hи у ве nоред звезда 11 
галанснје •<о је енсплодирај у, била 6 11 
много ланша , јер нам сада терестрнчна 
атмосфера nредставља ветшу препрену 
у оваквом посл у. 

У слови на Месецу, веома бли нн 
uа Ј<уум у, бине врл nодесни за тачнu 

<щрсђивање брзине светлости и ље ЈLЈЈ Х 
промена услед спољних утицаја. Н а 

рочито се могу вршнти оrштн у погледу 

незнатне am1 важне м огу l1ност11 да но

мерање Јtинија на цроеноме Ј<рај у 
СПеЈ{тра удаЉеЈЈН Х об ј С Ј{ЗТа у I<OCMO у 

не rютнчс од Д плеровог ефента него 
можда од друге нене nо јаве, " . пр. од 
,·· рав итационоЈ · привлачења светлости . 

И сnитиваља 1<0смичног зрачеља на 
Месец у могла би се нарочнто испла
тнтн збОЈ' одсуства атмосфере , а слаб 

Месечево магнетно поље дозвољава 
1<Орнус1< уларном зрачељу свих енер

,· ија, до оюrх најнижих , да стигне до 
Месечев е површине , што омогуl;ав а 
нзучаоаље целОI<ушюг распона брзина 

свих че стица ноје се J<pehy Ј <роз мс 
~уплаЈЈетарни простор . 

Праi<Тична 1<0нсенвенца мале си л.: 
теже на површини Месеца је могу11 -
ност nост:шљаља много веhих ннстру
мената и ла i<Ше руноваље њима. Даље, 

рЗ!<ете је са Месеца ланше бацати н а 
велине даљине , јер је нритична брз1111 а 
на њему свега 2,4 f(AI /ceк за разлин у OJt 
оне на Земљи ноја износи 11 ,2 I<AI /ceк . 
Исто тано Месец може nослужити врло 
подесно за одашиљаље ранета са ин 

струментима у циљу испитиваља плазме 

и магнетсног поља у цирl<умnоларној 

области. 

На !<рај у, говоре11и о фи зи Ч Ј <ИМ 11 
хемијсним испитиваљима на Месецу , 
Др z,".jcky вели: "Услед изванреднОЈ' 
ва1<уума на Месецу могуl;е је изводити 
многе енсnерименте ноји се не даду 
врши·ш на Земљи. Међу овима је на
рочито важан добиваље савршених 
Ј<ристала ноји не r.адрже ника/{ве спољ
не а томе. Прак1 ично важна nримена 
nерфектних кристала је у ле ј зерима 
Ј<оји производе монохроматсну све
тлост изванредне оштрине. Сви ен

сnерименти ноји захтевај у највећи ва
куум моћи he се на Месецу изводити у 
отвореном nростору, н. пр. укрштаље 

атомских и моленулсних ро јева , као и 

судари атома, молеЈ<ула, електрона и 

језгара. Хемијсна и ну1шеарна кретаља 
би nоказивала огроман прогрес." 
(Sky and Telescope, 1966, Jan .) Р. Д. 

' 

\ 
1( 

ВАСИОНА X1V. 1966. 1. 

Icarus i opsta teorija re\ativiteta 
Pla11et jd 1566 !ca1·u ima 11е0 111а пео

Ь ј спu pu ra пju . 1 а putu ok uп а k је 
objde za 409 dапа opjsuje jako jzduzcпu 
eljpsu sa ek ceпrricпoscu od 0.8266. О 11 0 
mal o пebesko te lo u per ih elu је s11ega 27.2 
шјlјопа kjloшetara uda ljeпo d Suпca, 
J ospeva da kle u UПlJ tl'a s пj st M erkur 11е 

p utaпjc, а Ll a!'e lu је 292.8 тјlјопа k jlo
metara јz1• ап pu taпje Ma rsa . Otkr jo ga 
ј е 26 . јu па 1949 g. \У./ . Baade, п а Pal o
шarskoj opser11ato1·jjj kad ·se Ь ј о jak 
ргјЬЈјzјо Zeш ljj . ј еdј по Ll rјт tre пucjт a 
је l car liS dovo lj пo sјајап da bi se ш gao 
pos marrarj. S. Herrjck ( па Ll/lj11ers jreru 
Ll Los Aпge l e u) uspeo ј е da jzradj 1·rlo 
tаспа јzгасuпаџа п ја putaпje . Veoma ро 
џо\јпо priЬijzavaпjc lcarusa bice јu п а 1968 
g. kada Се lllU пајшапје OdSt јапј е О 1 
Zem lje j zпos jrj svega 6.24 шјlјопа kj lo
meta ra. Posmatгa п ј а 1 cщ·usa u 1968 g. 
tJ·ebalo Ьј da dad ll vazпe podatke za 
i spjrjџaпja pste teorjje гe la rjџ jreta. 

Pozпaro је da ро ovoj teoг ij ј j z п os 
рошеrапја Merku•·oџog peгj he l a ka jsroku 
jzпos i 43 lu cпe se kuпde u 1 stolecu. Ј . Ј . 
G jl varry је izracuпao da ј peгjl1 e l l carusa 
mora јшаrј ovo relar jv jsrjcko р те rапје 

uпapl'cd sa j zпosom od 10.5 IL1 c пjl1 se
kuпada u jedпom stolecu, sro пјј е lako 
posmatraпjjтa urvrdjrj. Medurjш Mary 
Parmeпter l~ raпcj s (u Tehпo l oskoj spe
cj jalпo j laborarorjjj) ukazala је п а drllgll 
j ed пu re lar j џ j sr jcku poja11u kod Icarusa . 
Ро opsroj teorjjj relarjvjrera uda lj e пost 
пеkе plaпere od Suпca mепј а se za џrеше 
revolucjje па пасјп шаlо razljcjr od pro
meпa ро Njurпovoj шеhапјсј. Prj\jkoш 
пај11есеg рrјЬЈјzзvапја Icarusa godjпe 
1968, ako se оџај asrerojd do jsra krece Ll 
saglasпos rj sa reorjjoш relarjvjreta, on rreba 
da bude 49.8 kjJoшerara ЬЈјzј Suncu по 
sto Ьј Ьјо ako Ьј se krerao u saglasnosrj 
sa klasjcпom шеhапјkош . Ovo odgoџara 
uglovnoш рошеrапјu od 1.4 lucne sekun
de па nebu, sro је шoguce jzшer jrj. 

R. Djcke (sa Unjverzjrera u Prjncero
пu) пagovesrava da Icarus mozda pruza 
jos jedan resr za op sru reo t·jju relarj vjrera . 
Оп је '1ес rапјје predlozjo alrernarjvпu 
teпzor-skalarsku teorjju graviracjje. O vom 
teorijoш objasnjava svega oko 90 % po
шeranja Merkuro110g perjhela ро opsroj 
reorjjj relatjvjrera. Da Ьi objasnjo pre
ostalih 10% posшatranog poшeranja una
pred, ovaj auror prerpostavlja da је Suпce 
moZda шаlо spljosreпo na polovjшa, sto 
Ьi ро пјешu rakode шoglo prouzrokovarj 
malo . poшeranje perjhela unapred .• U 
avgusrovskoщ broju Astronomskog Zщ·-
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па/а D r D jcke пavodj da bi kretaпje lca
ru а шoglo dar j vrl oset lji\1 test za 011u 
ma lu splj " rепо t. е р s redпa р ledjca 
bi Ьil a poro рошеrа пје lјпј је cvorOIIЗ 
ptJta пj e ovog asre гo jda. Ako Ьi ov pome
raпj e izпo jlo 3.6 lu cпe se kuпde u jedпom 
sto lec LJ · ro Ьј е р шаrrапјiша lll\lrdilo, 
t o rjja Dг. Djckea Ьi d bila tiшe podгsku. 

( /гу and Telescope 1 965-Х) R. D. 

Orbltno kretanje Severnjace 
Scverпjaca је trojпj s j tеш. Pore(i 

druge пјепе kотропепtе 9. privjdп e ve
l i c i п e па rasюjaпj u od 18 lu cпih seku пada 

d р гјшаrпе komp пе пt е , koja se vjdj 
i maпjim d urЬiпjтa, ј koja ј е za pos l ed пj a 
dva sto leca р kaz j11ala malo re l at jii ПO kre
taпje, р sro jj ј s јеdпа пev idljj va kошро
пе п tа с јја pcr joda oЬilaska izпosj oko 30 
godjпa . 

z ro је prjmarпa kompoпeпt a , koja 
је druge p 1· i џ idпe vel jc jп e odavпo ро

zшна kao promen ljjva Cefe jda malc ап1-
1 1 jrude sa pe .. jodom тапјот od 4 dапа. 
Zbog pu l s jгaпja p011 rsjпa g l a 11 пe koшpo
Jle пte паш sc пајzтепјспо prjЬJjzava ј 

Lldalja11a prouzrokuju cj pomera пj e svojjh 
s pcktra lпih liпij a Ll jsto j perjodi u ko joj 
ј о ј i sjaj osc jluje. \У./. \У./. Campbell (п а 
opseгvator jj i Ljck) ј о' god jп e 1899. za
belez jo је ovu promeпu radjjalпe Ьгzјпе ј 

skгeп uo pazпju па i zvaп redпo male pro
me11e koje se S Liperpoпuju па c jklus od 
4 сtапа. Pocev od 1929. g. doЬiveпo је 700 
spekrrograшa Polare ј Ј. А . M oore је po
kazao da ј е ј ova шаlа promeпa rakode 
сј kЈјспа sa pe1·jodom od 30 godjпa, sto 
је ukazj џa lo па posrojaпje gore pomeпute 
пevjdJjj ve koшpoпente . 

Posledпjih godjna ј е рrоЫеш ponovo 
jspjtivala E ljsaberh l~oeшer (na Po
шorskoj opservarorjjj u F lagsrafu) ј vr-
sjla mereпja па plocama doЬivenjш МјЈ~ 
поvјш spekrrografom sa 3 prjzшe па 
reflekroru od 36 palceva. U svemu је 
odredjla Ј 180 radjjaJnjh brzjna. Posшatra-
пja u roku 62 godjпe obuhvaraju 2 po tpune 
,·e џolucjje u spekrroskopskoj puranjj , sa 
poпavljaпjem ciklusa tаспо u granjcama 
posшatrackjh gresaka. Dr. Roeшer је u 
Asrrof jzjckom 2urnalu ( 15. шаја ov. god .) 
objavja jspjraпe elemeпte za ovaj s jsreш . 

Komponeпre su Ьile пајЬЈјzе jedna dru-
goj (u perjastru) polovjnoш Ј 928. g . ј 

30.46 godjna docnjje. Putanja је, prj-
Jjcno jzduzena sa eksceпtrjcпoscu 0."'"'-"'к-0--veJjka poluosa puranje vjdJjjve zv Ј/,о 
oko 480 шјЈјопа kj\oшetara . АЈј ро- Ј.. 
sшarraпja radjjalne brzjne sa Qi sebe ~n ~ 
ne шogu pokazarj nagiЬ puta (t pre~V ~,. 

<i QOШ~Oe~n· 
* 
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11izirnoj liniji , stvarni oЫik pиtanje ostaje 
neodreden. Pokиsaj da se komponenta 
neposredno vidi nisи иs peli , spektar ј ој 
se takode ne vidi cak ni и иltraljиЬicas tom 
delи . Pretpostavlja se da је ova kompo
пenta 5 ili 6 prividnih ve licina slaЬija od 
komponente 2. prividne veliciпe . 

Cefeidna promenljiva postavlj a jus 
mnogo drиgih proЫema. Varij;~cijc kratku 
periodicne brzine роkаzији male promcп e 
koje је nemogиce predvideti . Cak i kad е 
odklone efekti dиzeg ciklи sa (ili pиtaniskog 
kretanja), amplitиda i oЫik krive brzine 
se menjajи iz godiпe и godinи. Foto
metrijska i spektroskopska posmatraпja 
роkаzији da ј е cetvorodnevn i ciklи s 
pиlsacije porastao za oko 2 minиta u 
posledпjoj polovini stoleca. 
(Sky and Telescope, 1965, Х) R. D . 

Јужиа опсерваторија Универзи
тета јел-Колумбија.- З 1. марта 1965. 
извршено је свечаио отварање нове , 
значајне опсерваторије на јужној хе
мисфери, коју су изградили удруже
ним силама универзитети Јел и Колум
бија, из САД. Ова опсерваторија се на
лази у месту Ел Леонсито, у Аргентини , 
у аргеитииској покрајини Сан Хуан . 

Опсерваторија је подигнута танође 
и сарадњом Фордове фондације н 
Универзитета у Ку ј у, чија би она била 
''станова. 

. Ова оnсерваторија има иажан за
датан провођења програма мериди 
ј:!Нских посматрања nролаза звезда 
помоћу употребе меридијаисног н ру га, 
што је за ј ужну хемисферу врло важно , 
јер није било много таквих посматрања 
у овом подручју , све од доба када су 
почете да се изграђу ј у астрономсне 
опсерваторије на јужио ј Земљино ј по
лукугли. 

Јел-Колумбисна опсерваторија има 
двоструки астрограф ; сочива су му 
пречника 50 см . Разне астрономске ин
струменте је израдила позната холан
дска фирма Радемакер из Ротердама . 
За меридијанску службу биће исно
ришћен меридијански круг од 18 см 
отвора, који је био својина Навал 
опсерваторије у Ваши н гто н у. 

Опсерваторија се налази у месту 
ноје има врло добру видљивост 11 нс 
оскудева у води за потребе самосталне , 

мале електричле централе , ноја своју 
енергију добија нористећи снагу uоде, 
која има идеално добар пад. 

Ово је још једна у низу опсерватори
ја, које се у последње време све чешће 
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појављуј у на ј ужној Земљиној по
лукугли (на ј ужној небесЈ<Ој хеми
сфери има још много непроучени х 
об јената ) . ,]рагослав Ексuщер 

Астрономска оuсерваторнја у 
Кјоту издала је 11 издање свог Фото
срафснос атласа Месеца, о коме је , тј. 
о његовом првом и здању, било говора 

,, Васиони за 1961 . годину , на стр. 53 . 
Друго издање се појављује, знатно 

проширеио и побољшано , у разма Ј<У 
од пет година . Атлас носи наслов: "Фо
тографсни атлас Месеца , II издање , 
1964." Разуме се, из техничких ра
злога, доштампан је тен 1965. годи не, а 
доспео је до нас пре пар ме.сеца. 

Издавачи атласа су Др . Мијамото 
и А . Хатори , а на изради атласа је уче
ствовала ј ош пет имеиованих са
радника . 

Атлас има 142 слине изванредно 
лепо снимљене, сјајно репродуЈ<оване 
на нунстдрук папиру. 

Финансијер за ова ј подухват био је 
Универзитет у Кјоту, док су снимци 
начињени са два инструмента Опсер

ваторије , старим I<уковим рефранто
ром , са сочивом 30 см и новим Cugami
-Cassegra in рефлентором , са огледалом 
пречника 60 CAt . • 

Употребљене су четири врсте Ј<а
мера ·И пет врста филмова . I<ано cv 
јапансЈ<е Ј<амере и филмови првонласн~i , 
слине су, разуме се, безпренорне. Цеu 
Месе ц је био издељен на 29 зона , од 
Ј<ојих осам представља ј у појасе ли
брације. Узгред да напоменемо, да но 
ви рефлентор учествује у међуна
родном пројекту израде Месечеве ма
пе , Ј<Ојим пројектом руководи манче
стерски професор , Др ЗдењеЈ< Копал , 
Чех , иначе натурализовани Енглез . За 
сваку зону иачињеии су снимци истих 

предела у три различита осветљења 

( ј утро - подне - вече Месечевог да 
на) . Драгослав Ексищер 

Карл Шварцшнлд 

(пригодом 50-годишњице од смрти) 

Професор Шварцшилд спада у ред 
нема ч ни х астронома Ј< о ји су радили, 
пред сам нрај прошлог века и почетком 
овог, на пољу звездане астрономије , 

Ј<о ја је са применом фотографије , уво
ђењем спентроскопије и великим по
бољшањем оптичких инструмената , ко

ракнула џиновским кораком напред. 

Овај тихи човек се родио 9. окто
бра 1873 . у Франкфурту на Мајни и 
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показивао је од ране младости велину 
СЈ<Лоност ка астроиомији и научиом ра
ду. Убрзо је по завршеним студијама 
постао професор астрономије и дире•<
тор опсерваторије у Гетингеиу, ва
жном центру нема Ч Ј< е астрономије . 

Број његових проналазака и списан 

ње1·ових публинација је врло замашан , 
поготову нада се узме у обзир да ј е 
Шварцшилд умро у сво ј о ј 43 . години 
живота. 

Један од његових врло важних про
налазака је отнриће тако Ј<орисне " Шра
фир-касете". Помоћу овог уређај а до
бија се слика звезде финсираиа у жи

жи, а у исти мах раширена на малој 
површини, те се на тај начин могу 
фотографским путем мерити величине 

сјаја звезда које се проучавају . 
Користећи овај уређај, он је об

јавио значајан рад , тзв . "Гетиигенску 
актинометрију" , у два наврата , 1910 . 
и 1912. године. 

Шварцшилд је проучавао разна Ј<ре

тања звезда , а бавио се и фотограф
ским проблемима у вези са астрономи

јом. Оставио је неколико запажених 
студија, а био је уредник једне одличие 
астрономске енциклопедије . 

Професор Шварцшилд је умро то
ком 1 светског рата, 11 . маја 1916. го
дине, као директор чувене Потсдамске 
астрофнзи•ше опсерваторије. 

Драгослав Ексишер 

Против хороскопа у нашим но

винама и часописима! - У Ј уго
славији већ имамо неколино публика
ција где се, на овај или онај начин , 
појављују хороскопи. То су љубљански 
"Недељни дневник", љубљански "Хо
роскоп" и београдски "Чин погоди". 
Хороскопе можемо наћи и у тршћаи
ском "Приморском дневнику" , који 
се много чита у Словенији . 

Дакле, астролошко обмањивање љу
ди почело је и код нас! Знајуhи на
шу прансу, треба очекивати да ће и 
друге наше новине почети објављивање 
хороскопа . Зашто да не - када то 
доноси новаца. А за иовчану зараду 

све треба учинити - то је ~анашње 
гесло многих издавача . И то без об
зира на кодекс Савеза новинара Ју
гославије и теза Савезног одбора 
ССРНЈ о штампи, радију и телевизији . 

Астрологија је најобичнија лаж, ко
ја са природним законима нема никакве 
везе . Она није боља , нити истинитија , 
од прорицаља будуhности из шољице 

Ј<афе , пасуља , карата итд. Астрологија 
маскира себе на тај начин што се "осла 
ња" на астроиомију, чији значај у 
последње време расте и у главама 

необразованих људи. Међутим из~1еђу 
астрономије као науке и астрологије као 
враџбине слична ј е веза нао између 
медицинске науне и враџбииа људо
;ндера . Дакле никакве . Астрологија 
1·зима неке ситне астрономске податне , 

а већи део астрономије игнорише . То 
је исто као над човен користи новине за 

прављење цигарета - он иnан не Ј<о

ристи новине. 

Прорицање будуђности је штетно 
- па штетна је и астрологија. И то је 
разлог што се против астролошких ла

жи боре многи , првенствено астрономи 

ноји имај у највише доназа против 
астрологије. Борба је , међутим , ре 
довно неуспешна . Против новчаиих 
интереса тешно је борити се. Наше две 
акције преко странице љубљанског 
дневног листа "Дело" , као и тражење 
интервенције Комисије за идејно-по
литички рад Извршног одбора Са
везног одбора ССРНЈ нису урадиле 
плодом. Шта више добили смо и пре
теће писмо! 

Издавачи се бране да хороскопи слу

же за забаву. А под фирмом забаве 
много што шта дајемо читаоцима. А•<о 
овако наставимо , тада ћемо се ускоро 
сусрети на страницама листова са 

упутством за лечење болести враџби
нама , кратким курсом за отварање че

личних Ј<аса , прегледом чуда свих 

светаца итд. Па зашто да не? Важно је 
забављати људе, без обзира на последи
це! Важно је да је зарађеи новац, а о 
последицама нека се брину педагози, 
социолози, филозофи и други . То је та 
"филозофија" која ће да нам створи 
нове неписмене- у фактичном и у 
преносном смислу. 

А да ли је ипак неко позван да се 

брине и о овом проблему? Т. Ђ. 

Библиографија 

Г. Н. Каттерфельд, В. Е. Хани, Ю· 
А. Ходак: Проблеми сраввитеьвой 
плаветологии и стадииразвитиа 

планет земвой групы 

(V совещание по проблемам 
планетологии, Географ . Общ . 
СССР, Ленинград 1965) 

Основне методе планетологије која 
проучава разне физичке особине Земље 
и других планета јесу структурно-мор-
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ф лошr<а и нсториј сна . Међутим , при 
нзучавању са тава и струнтурс повр 

шrrне других планета шнро r< се rш

ристе 11 а строфизнчне методе на : 11 -

ларнзацнона ал бед о , спентр с r<оп сна 

луминесr(ентиа , радиоа т р номсrш 11тд. 

У вези са осва ј ањем r<OCMIIЧ нo r · 
н ространстоа сложена I'C ЛO IJJI<O-~I Op 

ф л шr<а метода проучаоања поо рu11111 с 

најблтнн х планета , нарочито Месе 11а , 
11ма засада највеlнr знача ј. Am r, у онго 
uарај уhо ј етапи шrа11 етоло шr< r· rrзу 
чавања BCJIИI< Y улог у \,е И МЗТII У 1 10ред 11а 

метода , r<O ja се ослања на OПLIITC п о 
з нате Ч II 1Ье11ице о п останну п ла нети 11 
1( ја у себи HOCJI ПpiiMC II Y ГСОПОШЮIХ 
llpИ!IЦIIПЗ На СПС I\И фИЧНОСТ дру ГII Х 11 Л 3 -

нета. 

Главне оде ы<е савремене ПЈrан ето
ло l··ије чине: геологија , ссле н ологн ја 
( на уна о Месецу) , ареол ог11ја (на уна о 
Мар у) , и геологија \З е н ере. 

Иано нрв11 радоuи 11 з плаllетоло
пrје дати рај у ј ош од пре 300 годнни 
1 10д називом "се I с н олошю-t ", а нас ниј..: 
" acтpo 1·eoJIO I.ш<rr ", rrнтереса нтно ј е па 
је планетол гија нао на уна постављена 
тен од пре десети 11 у r· оди ю1. У С Р-у 
она је организован а нао Комисиј а З<Ј 
а строгеологију при авезном географ
сном· друштв у у нојој capaljyjy r·ropeд 
географа , геолози , а строноми , геом ор
фолози, вуш<анолози , хидрогеолози , г ео 
хемичари и геофизичарн. Зна чај и зуча

вањаове на уне видн се и у томе што је 

њен нуре у веден \96 \ . године на Ка
тедру r·еоморфологије Географсног фа

I<ултета Лењинrрадс i<Ог у ниверзитета 
под називом "упоредна морфологија 
Земље и других пла нета" (у вод у плане
тологиј у). 

један од најбоље разрађених оде
ЉЗ!<а планетологије је планетарна гео
лоrија. Њени резултати н занључци 
имај у не само усi<и земаЉСf{И , ве\; н 
општепланеТСf{И · знач ај. Полазеhи од 
услова I<о ји посто је у mпосфери Земље 
и планета љене гр у пе, аутори да ј у 

схему развоја структурних облина r < рс 
таља штанетне материје но ј у чине че

тири периоде : zacoвuшv-iipaшtmoc/ua , 

йланеiuорно , zеолоиu<о н бuолош1;о. У 
онвиру ових пери ода могу се 11 здrзојити 
ови стадијуми: косщtчкu (нада с ~ об
разоване планете), доzеолопuш и zеоло
шки, с тим што се ова ј п оследљи делн 

на дozeocuю<Лittloлuu , гeocшll< ll lliiG.II II I 11 
йлоiiiфоршт . 

Према овој раз во ј н о ј лестивицн 
Зем;ре и лланета љене групе нзлазvi· да 

су биолошну пер11 од ~· дистигле Земља 
11 Марс , гс л шну Земља Марс 11 \Зe
ll epa ( ?) , д н су Месец 11 Мерн~'Р због 
св о ј е мале масс остал 11 на нижем дoгe

OJIOIII HOм стаднј ~·м у разв rrтн з. 
i\11. Зере,нски 

Г. Н. Каттсрфеьд : Вулкаиичсская 

активност па Марсс 

(" 1 1риро а" о . 8, 1965) 
У Ч ЈЈ З НI < у Се даје НраТЗI< пре i· ЈЈе)( 

а време ни х те р11 ј С 1пrх 11 посматрачюt х 

резултата за последљих 55 1· дrпrа о 

мoгy h r·l ст 11 п о јаве вут<ан сне ai<T JIIJ
нocт ll на Ма р су . Излаже се размишља
ње по номе х rr11 отеза Mai<- афлин а 
( 1954- 1956) о веома интензи-вном о ул
нанизм у на Марсу и мннералошно-ту
фоз н о ј нри ропн његових мора не може 
бити 11рихва \;е н а. Досадашњи неп о
средни и поср едни резултати поi<азу ј у 

на је н у нансна ант11 вн ост на Марсу 
знатн о слабнја од Земљине . Тано ~·n
чe iЛI cuвu oблatfll (нао непосредни но 
I <З ЗИ ГЈ\' Ш<ансн и х појава) ни по бо i н Hll · 
н о В 1 1сннн н е Ј 1нче н а беле магле 11 1\!1 -
пе не буре 1ш ј е се обичн о запюнај у на 

Марс'' . Т п н С'го важи и за cвeut ,t e 
одб. l еСЈ; е ( у с~нrслу поларних светлости ) 

l<оји надвишавају поларне и беле обла
l<е. Ти сиви облаци н c j ajн rr одблес Ј'(I I 

11о јављу ј у се , п о правилу, н ли на гра

ници тамних (нижих) rr светлих (о н 
ших) области , или изнад или у близннн 
танозваних "оаза" - места пресею1 
"нанала ". Марсови нанзли , по Г. Н. 
l<атерфељду ( 1959), имају теrпонсно 
поре rшо, и управо, представља ј у по

асе вегетације везан е за тентонсr<е 
дислонације. Дуж тих дислоюiција се 
могу образовати облици налин на до
ш-ше еолсном дефлаци јом. Центри дис 
лонација представља ј у помен уте ,,оазе" 
од 1<0јих се оне радијал но шире . У 
веhини случа јева дислонације чине гра
нице између нисних и висоних области . 
То су на јдубљи делови n ланетсне ли 
тосфере дуж нојих се врши избзцива
ње гасова из љене унутрашљости . 

Збо 1· тога ностојаљес сјајних одблесана 
11 сивих обла i<а изнад дислонација на
лази своје објашљеље . П о аутору се 
нзбацивање гасова дуж ових тентон

с r<их линија врши полано. Међутим 
за време енсп:rюзивних фаза гасови 11З
бија ј у у центрима љихових пресеЈ<а -
"оазама" . Примеhено је дз се све уо
чене енсплозивне појаве на nовршини · 
Марса не простиру случајно, веh су 
I<онцентрисане на усне зоне .. следујуhи · 
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уззстоrщс паралеле : о· 35° с. ш . 11 35' 
ј . ш. 62° с . ш . 11 62 ј . ш . 

Уз ч анан ј е прнл жена I!C I\pnнa 

нарта Марса са русним аре ографсюш 
назнвнма . 

М. :Зере,нскu 

Соuеща1ше по проблемам 
ппанетологии 

(Гсограф11чссн е Обще ·тво оюза 
СР , 'Ј енн нград 1965) 

Географс1<о нр уштоо Р-а ор -
l'ан н зова 10 је \ си ,\\п ознј ум носве \, е н 
проблемима iiлaueili oлomje , младе на
уч не дисцнплюr е r<o jo j се све више но 
I<лањз пажња с бзиром на в е rию t ин 

терес и знача ј п ознавања нрироде пла 

нета нашег унчевог система, п ре 11 его 

што човеr < ст,· ни· на љихово тле. 

Симпознј у ~1 ј е одржан у Лељин 
грану од 1 О. до 15. маја 1965. годrr н е 
и на њем у су узели учешliа научннци из 

разних нзучних дн сциплr1на о Земљи н 
другим план етама Сунчевог си стема (ге
ографи , геолози , астрономи , в уm<а

нолози , хндрогеолоои , геохеми чар и и 

геофи зичари ) . 1 l оред сов ј етс1ш х , н а 
снмпозиј ум у су саопштили своје ре
ферате и научници из САД, </) ранцус l <е , 
НР Кине, Немачне Демонратс l<е Ре
публине , Чехословачне , Бугарсне и 
Мађарсне. Рад симпозиј ума се одви јао 
у четири сен ције но је су носиле на
слове: ойинuо йлоиеtТtолошјо ,йлaueiiiopua 
геолоzијо, селеuолошјо и ореолоzијо u 
apeozpoфujo . 

Сеющја за опu 1ту планетологиј\' 
имала ј е пленарни r<арантер са 8 ре
ферата ноји су разматрали проблеме 
уnоредне плзнетолоrије са развитном 
планета Земљине групе, затим о r< онти

нентима и оr<еанима нао облицима ра
звитна литосфере планета , вулнанизму 

планета , условима постаю<а и развитна 

живота на планетама итд. 

На сенцији планетарне геологи је 
приназан је нзјвеhи број реферата -
22 . Међу љима се истичу следеhи: 
о положа ј у северног rеографсr<ог пола 
у горњем палеозојину , нолебаље ду
жине Европе н Америке за период 1935 
-1 960 год., прогресивна таласаста нре
таља литосфере и љихова улога у обра 
зовању морфострунтурног плана Зе
мље, нени носмичi<И и ендогени утицај и 
на површину и подземну хидросферу 
Земље, о разломљености старих плат

форми Земље и љеном планетолошном 

значај у и о не1шм особинама ослоба-
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ђања сен зм н чнс енергије Земљнне ун у
трашњостн у вези са гравнтаци ним 

\'тrщајнма других небесннх те а . 
· еи зм л ШЈ<а е 1щ11ја са 17 ре
ферата је пр етресала проблеме ноји се 
дносе vглавно 1 на састав и струнтуру , 

в у л нан}I за м тс Јпонин у и рељеф Мс 
сеца. Прн томе ј е у једном реферату 
нстанн ут знач а ј ге лошн -морф лoнi 
I< II X метода у н зу чавању Месеца. 

Задња сснциј а из ареологијс и арео
грасј и ј е имала ј е сам о три реферата , 
1.11т је и л опrчн с обзиром на за сада 
посто ј е С Ј < ромиији резултати познавања 
физнчних особина планете Марса. У 
тим рефератима било је речи о хидро 
графсюнl условима , о радијацноним 
особеностима юнrмата и о проблем\' 
развит"а вегета l(ије по једи н их региона 
на Марсу. 

У диснусијн по рефератима видело 

се да све идеје нису могле бити при
хвзhене , пошто се сваним да ном по

Ја зи до нових чињеница но ј е l;e нhн у 
прилог ј едюtм иru,J другим занључци

ма. То је и разумљиво, " ј ер у науц~r н е 
може бити догми , нити претензи ј а н а 
Ј <ОНаЧНОСТ ОВИХ ИЛИ ОНИХ Занљу ча r<а " 
l(a J<O је изнето у предговор у Зборнина о 
симпоз иј ум у . М. Зерелt СЮI 

Milivoj Jugin Satcliti i kosmicki 
brodovi 

Ј zdaпj e: Zavod za jzdavaпj e ud;i.Ьe
пjka SR S!'bjje, Beograd \965. 

BjЬ\ j oreka о зstroпaurjc j оЬоgаС:::е п а ј е 
пovorn kпjjgorn јпz. Jugjпa " Sateljrj ј 
kosrnjckj brodov i" koja ј е kao prirиcпa 
\jteratura паrnепјепа uсепiсјта ОSПО\' Пј\1 
skola. Q,,akva nameпa knjjge zahteva la 
је da se vL"Io op sirпa ј s Jozeпa ргоЬ\е
таrјkа kosтj ckjh letj\jca sto bolj e s jste 
rnatizиj e ј jzlozj па sazet ј prjstupacaп 
пасјn u cernu ј е autor u potpunosrj 
иsрео. U pet poglavlja prikazaпj sи prvo 
nsпovпi elemenr j koпstrиkcije raketa nD
saca ј f jzjke leta satelita, zatim raz \jcjrj 
rjpov j sateljta u sluzbi coveka ј u dva 
posebna dela izпerj sи podaci о l etovjтa 
sate\jra ka Mesecu i drugjm pl aпetaiТla l 
mogucnosti daljЉ иspeha и os,rajanjи 
пајЬ\јzјЬ Zem ljjniJl sиseda. О us lovjщa 
leta coveka и kosmos ј о svjт dosada
s пj im kosmoпautima govor j se u posled
пjoj glavi ove interesaпtпe kпjige, koja 
је pored vrlo cjtljivog teksta opremljena 
mпogim crtezima i fotografjjama sto се 
mladjma olaksatj иpoznavanje sa astro
пaиtjkom i kosmjckim letilicama. 

(:, s. 
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ДЕСЕТОГОДИШЊИЦА 
СЕЛЕНИТСКОГ ПОКРЕТ А 

1955-1965 
Селенитски ПОЈ<рет замишљен је 

нао nонрет младих љубитеља астро

наутинс у Ј угославији (име селенит nо
тиче од грчЈ<е речи Селе11а , Месец) . 
По тој идеји селенити би били ста
новници Месеца , на номе у буду1шости 
треба да се изграде насеља - селс
ноnолиси . 

Нама Југословенима nриnала је част 
да , nрви у свету, пре СССР и САД који 
данас већ nланирај у летове људи на 
Месец, у дечјој машти остваримо ле
тове до нашег најближег суседа у ва
сиони и натраг . 

Осиивач селенитсног понрета је 
друг Мирољуб Јевтовић , некадашљн 
уредник дејчих емисија Радио Београда , 
~ nрви селенити , дечаци и девојчице , 
оили су чланови радио драмсне груnе 

Радио Београда. Прва селенитсна база 
била је реданција дечјих емисија Ра
дио Београда . Она је целе шнолсне 
године 1955 /56 емитовала селеиитсни 
nрограм , који је nочиљао селенитском 
химном .,Хеј селенити ", а завршавао 
се селенитсним поздравом Брзо -
брже! " Током 1956 и 1957 г~дине се
ленитсни . nокрет стекао је nотnуну 

афирмацИЈУ у Југославији , а и у ино
~транству, тако да су селенитсни клу

оови ницали нао nечурке, а број селе

вита nопео се на nедесет хиљада. Одзив 

деце на nозив Радио Београда добио је 
толике размере, да су на адресv селе

нитске базе стизале хиљаде ~исама 
из наше земље и иностранства. 

То је био nочетак селенитског nо
нрета . У том nериоду сноро сваки наш 
град, варошица, па и нека села (нао 

Лозовин) имали су по основним школа
ма нлубове селенита . Прва селенитсна 
изложба одржана ј~ у Лозовину, нрај 
Смедерева, а то је била уједно и nрва 
астронаутичка изложба у нашој земљи . 
Одржана је на дан Реnублине - 29 
новембра 1957 године . 

Селенитски nокрет организационо 
се среди? тен 1958 године , нада га је 
под сВОЈе окриље nримио Ваздухо-
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пловни савез ј угославијс. Отада С\' 
селснити nостали подмладан ВСЈ ;1 

раде no нлубовима селенита nри ос
новним шнолама. 

Масовност селенитсног покрета и 
брига ВС] за селените, омогућили С\' 
организоваље првог слета ссленита ~· 
јуну 1958 године, ноји је одржан у Б~о·
граду, на земунсном аеродрому. Ова ј 

слет nретстављао је нулминацију у 
селенитском покрету, а nотом је ље

гова антивност почела да оnада и по

стојала је опасност да се сасвим гаси. 
Она се међутим одржала и даље 

развијала у Лозовину, у селеиитсЈ<ом 
нлубу ~,Ла јна" . При овоме клубу ос
нован ЈС селенитсни nланетариум , као 

прва шнола астронаутине за младе . По

ред многих ј угословенских астронау 
тичара, селенитсни nланетариум у Ло

зовину nосетили су и совјетски астро

наути Г . С . Титов и А . Г . Нинолајев , 
приm1ком боравка у нашој земљи. 
Штамnа, радио, телевизија и филмсне 
новости скренули су nажљу јавности , 

том nриликом , на nостојаље и рад ово Ј · 
селенитсног нлуба и nланетариума . 
Осим тога ;, ВСЈ , преЈ<О свога листа 
.,Аеро-свет , у жељи да оживи селс
нитсни nокрет, спровео је у тону 1964 /65 
шнолсне године успешне танмичеље 

.,Бирамоселените-носмонауте". Овотан
мичеље завршено је на сурчинсном 
аеродрому у Београду , на дан југо
словенског ваздухоnловства, 21 маја 
1965 . Најбољи селенити добили су 
као награду титулу ., селенит-космо

наут" и Ј АТ -овом .,Каравелом" летели 
су у Москву, где су били гости Германа 
Титова , понровитеља овог танмичеља. 

После овог преокрета набоље, по
ставља се nитаље како треба убудуkе 

постуnати са селенитсним покретом . 

СваЈ<ано да селентисни нлубови треба 
и даље да буду носиоци овог покрета у 
основним шнолама, а ВСЈ би могао 
приnремати nрограме за рад са децом 

и омладином до 15 година старости на 
пољу теорије и праксе , нарочито 
ранетног моделарства , nод руковод

ством стручних наставника . 

РадоАшр Марковић 
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О ЈЕДНОЈ ГРАФИЧКОЈ МЕТОДИ ОДРЕЂИВАЉА ТОКА 

ПОМРАЧЕЊА СУНЦА 

\9 

Пошто нам предстоји делимично помрачељс Сунца (20 маја ове године) одлу 
чили смо да овде саоnштимо једну врло једноставну методу нојом свани аматер 
може одрсдитн , за своје место, ТОЈ< помрачеља . 

За ово су потребни ТЗЈ<озвани Беселови елементи J<Ojl! не зависе од ноорнн
ната посматрача а дају се у фуннциј11 времена . 

За ово помрачеље ти елементи су узети из .,Астрономичеснн й наленнар" 
за 1966. 

СЕВ 

9". 00m 
12h.IOm 

х 

- 0,949 
+ 0,673 

у 

! 0,051 
!- 0,587 

џ. 

300°54 ' 5 
348°24 ' ,6 

siп d 

!- 0, 34 1 
!- 0, 341 

cos d 

1- 0 940 
о 940 

Најпре се одреде нонстанте а , Ь и с по: 

а = р s iп ср' 
Ь = р s iп cp' cos d 
с ~ р cos ср ' si п d 

р si п ср ' - siп ср S 
р cos ср ' - cos ср + с (1 1) 

(1) 

S и С су поnравне због спљоштености Земље, а дај у се у зависностн од гсограф 
сне ширине (ср) посматрача. 

За целу C<l) РЈ се може узет н : 

s ~ - 0,004 

па је према (1) и ( 11) (за ср - 44°49 ') 

С - + 0,001 

а = 0,700 Ь = 0,658 с- 0,242 

Добијене нонстданте а, Ь и с служе за одређи ваље координата Мсссчевог среди
шта у односу на средиште Сунца: 

У - ·~ = У - [Ь - с cos (џ. + Л) ] 

Х - ~ = Х - а siп (џ. + Л) (Ш) 

где је ), географсна ширина (за наш прЈrмер ), = 20°27 ') 

За Т - .9.00 добија се 

1' - 11 = 0,051 - (0,651 -0,242 cos 321 °32' = - 0,418 
Х - ~ = - 0,494 - 0,700 s iп 321 °32' = - 0,513 

Ово су ноординате тачне Q (сл, Ј ) а ноординате тачке Р добијај у се на исти начин 
само се за Х, и 1' узимају вредности ноје одговарај у . Т = 12.00h. 

Пошто се Месечева nyraљa у односу на Сунце, за нраhе временске размане, 
приближно може узети као права линија спајаљем ових тачана добија се nутања 
Месеца у односу на средиште Сунца, 

Ано сад координате тачана Р и Q унесемо у ноординатни систем у раз~tери 
100:1 значи: 
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h 
9.00 

Х ; - - 5 1 3 П1П1 

Y- u.- - 14, 8 mп1 

11 
12.00 

х , -t 46,5 111П1 

у - '1) - 1 1 6.8 111 Пl 

а З а 11 . ! ' 11pC Ч I·IIII < )' НЧС!оЈОГ ДII C I <a узмемо 

Р" 
н.u 1 о9 

Р "( 

н .. - 0,273 

109 

Moжe,ll o uнре;1 1 1Т 1 1 фа :Ј у н а она ) ЈЈЗ Ч IIН (сл . 1) 

. \ 

Сл . 1 

8.7 

426, 1 
0 ,277 

С1 . 2 

Ilз центра ноордн11атног с и стс ~1а S O ПIIIJJC се нру г IЮЈЈ У 1 1 рс ч1ш 1<а 1~0 (27 ,7 111111 ) 

1 / З II CTe ТаЧI<С ГI О RЛЗЧИ Се нормала 113 II YTЗ II> Y PQ . У TЗЧI{I I 11\)СССЈ(З (Ј\ ) O ПIIII I e Се 
нру г 11 олупречнИЈ<а Ј~« (27 ,3 mm) 
Те ј е најве\;а фаза . За Бео град се Ј tоби ј а : 

1' 
DB 

ос 

DB DB 

2RQ 55 ,4 
о ~ 

Са СЈНIЈ<е (2) lc)llllll се 1<а 1 <о се o;1pe l)y je трен утш< 11 р1юг I < <> IIT:штa (Га) 11 тре н утаl < 
највс\;с фазе (Tm) 

Та 91'.00m + QT· U = 9''. 17m Tm , 9''. 00m Qi\ . 1 01'. 3 7m 

На сл 11 чан нач1 111 ;1аб нј а се за сuршстан 110м рачења '/'::; _ 12''. 10111 

Тачна Т 110бија се ано се и з сре;111111Та (S) нрсссч е луном II ОЛУ11ре чни на 
1~ () 1 R« 55 111111 п утања MeceJta PQ. 

Онде ј е И размера l<o ja се дnбија по 

u ~ 
121'- 1 Оrп - 9''.00111 1 9Оrп 

1, 5 i\\ИНУТЗ/111111 
PQ 

ВАСИОНАХIV. 1966. 1. 21 

Наnомиљемо да слике ( 1) н (2) нису најпрецизније рађене веk да су фаза и времена 
добијени са цртежа рађених на милиметарсном паnиру. Погледајмо кошше су гре· 
шке у одређиваљу F, Та Tm , Tz. Та чне вредности за Београд су ("Васиона" \965-4) 

F = 0,791 
Та ~ 9h . t6m : ()()s 

Знач11 1·реuщс су 

t::, F ~ O,Ol 
t::, Та = Oh .Oim 

Tm = lQh . З 7m :ОЗ s 
Tz = 12h . OЗm : 08• 

Tm = Oh .OOm ОЗ s 
ь, T z - Oh .ОЗm 08• 

Узевши у обзир грешне при цртаљу , можемо реkи да ова метода да ј е н зnанредне 
резултате за аматерсне nрилнне . 

Зора11 Ива11овиli, учеНИ I< IV разр. 
машнн . тех . школе 

Миле Лукиli ученик Ј разреда 
гимназије 

Сnољни сарадници Народне 
оnсерваторије у Београду . 

ODREDIVANJE VISINE LETA AMATERSKIH RAKETA 

Kako odrediti visinu \eta rakete- to је proЬ\em svih raketnih modelara . Ovom 
prilikom pokusacemo da izlozimo nekoliko metoda, koje mogu da pruze dovoljnu tatnost 
da Ьi takmitenje moglo da se odrzi . ProЬ\cm odredivanja visine vecih i slozenijih ama
terskih raketa unekoliko se komplikuje . Ove mctode podesne su za odrcdivanje visina 
leta modela raketa predvidenih spol'tskih pravilnikom FAI. То su rakete koje lete do 
visina od oko 1000 т, а ukupna duzina tela im ne prelazi jedan metar. 

1° Odredi v anje v isine iz dometa 

Kada nam је poznat neki parametar putanje, na osnovu njega mofemo da izra
zimo neki drugi parametar. U konkretnom s\utaju to su domet i visina. Podimo od 
jednatine kosog hica . 

g х• 
у = х tg О., - .. . ( 1) 

2 v 2
0 cos2 00 

Stavljajuci u jedn. ( \ ) у = О, dobijamo jednacinu maksimalnog dometa, kojim је: 
odredena padna tatka D : 

v • 
D =-= sin 2 00 

g 
(2) 

Diferenciranjem ( \) ро х i stavJjanje111 dy/dx = O, odredujemo tatku iznad koje 
se raketa nalazi u maksimumu putanje: ~menjujuci doblvenu vradnost za х u (1) odre
dili smo maksimalnu visinu koju raketa mofe da postigne: 

v• 
Н =- sin' о. . . (3) 

2g 

gD 

Izrazimo iz (2) (3) brzinu : 

gD 
v•--...::.... __ v1 = 2 gH/sin1 01 lin 2 о, 2sin0cos6 
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75 1-t-+-+-++-+,4--1----1--+-!.-1-

Pos to su le\•e s rгa11c је lпake i z j ed пacicemo des пe doЬijamo vis intJ u funk-
c iji clomcta fH ј (0 ,8.,)/: 

D 
Н = tg G11 .(4) 

4 

U gorпjim obrascima su Н- maks. v is iпa , D - domet , у - treJllJtпa V J S JПa, х 
treпutпa udaljeпost od mesta l aпs iraпj a, g - Zemljiпo tJbrzaпjc 0

0 
po l azпi ugao 

laпsi ranja. 
Za odradeпe uglove koji su ' 'eci od 45° i maпj i od 80° ova zav i s пost ј е data па 

s l . 1. Zapaza se da ј е pri uglu od 45° vis iпa cet iri puta mапја od dometa , dok su опi 
pri uglu od 76° jednakj . 

G rafjk se korjstj па s ledec j nacj n . Izmerenj domet se naпese па apscjsu ј normala 
se podjgne do prave ko ja odgovara пasem uglu lansjranja . Na ordjnatj se oc jta vjsjna. 
Ova metoda omogucava da dobjjemo srazmerno dobre rezultate, pogotovu ako је odnos 
P/G0 (potjsak/tezina rakete па startu) vec j od 10. Ovde se ne zahteva strucan merac 
а rezultarj se brzo doЬijaju . Zapaza se da ovde njje роsеЬпа paznja obracena na otpo; 
vazduha . Za amaterske uslove dozvoljeno је pretpostavitj da se vjsjna i domet propor
cjoпalno smanjuju sa otporom . Kako smo uzeJj mereпj domet ovaj utica j ј е \•ес uze t 
tl obzjr . 

2° О d r е d i v а n ј е v ј s ј n е ј z v r е m е п а 1 е t а 

Ova metoda је takode vrlo praktjcпa . MereCi vreme leta do maksjmшпa, оdпсsпо 
do padne tacke jz odredenih zavjsпost i odred ujemo vjsjnu. · 

. Kada Ьi raketa s lobodпo padala sa v js jne Н, onda Ьј prj padu na Zcmlju jmala 
brzшu v . Slob odan pad Ьi traj ao vreme l. Postavjnю s ledece zavisnostj : 

v = (2g Н )О,5 

V= a t . 

(5) 

(б) 

Usled otpora vazduha brziпa ko jom raketa p o lece mora Ьirj zпatno veca od опе 
date jzrazom (5) da Ьi raketa dosrjgla pretpostavljenu vjsiпu . .Коd mа!Љ amaterskih 
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raketa , sas,•im је op ravdaпo uzeti da је v' 2 v . Vreme leta raketc lo maks imum a sc 
doЬija iz (б) : 

v'/a 2v/g 2 (2g H)0,5fg 

Oda,•dc е lako moze iz raz iri ,r i s iп a 1/: 

н t' g/4 (7) 

Stav l jaj uc i g ,:::. 10 mfs' im amo: 

(8) . 

Pretpostav imo da је v гeme leta do maksimuma j ed пako po loviпi uku pпog ' ' rC
meпa leta 1 = 1/2 . Stav ljaj ti ci 0 \' 0 t1 obrazac (8) dobijamo visi11t1 tl fllп kc iji t1kupпog 
\• rem e пa leta: 

Н 2, 5 (Т/ 2)2 2 5 Т' /4 

Н 0,625 Т' = 0,6 Т' (9). 

Pomoct1 ovi l1 оЬгаzаса пас гtап ј е g гaf ik па s l. 2. 0\•а metoda kori sceпa је па 
prvom drzavпom prveпstvu raketпih m de l ю·a jugos lav ije u Zeпici jula 1965 i cla la је 
sasv im zado\•o lja,rajuce rezultate. 

)
0 G с о cl е t s k е 111 е t о d е. 

Za prec i z пo odredivaпj e v isiп e leta raketa па raspo l oze пju па 1п sto jc geodetskc 
metode mereпj a. О пе daju sasv im prec i z п e rezul tate , samo sto su zпаню skuplje (zahte
vaj u skupe iпstrumeпte - teodo lite i s trucпe merace - geometre) i odu z imaju sraz
merпo mпogo vremeпa za dob ij aпje rezultata . Svaki оЬ i сап teodolit ovde se moze lepo 
primeпiti. U пek im s luca je,rima zgodп ij e је рrасепје vrsiti samo preko пisапа пе koristeci 
d urbiп . U izves пim prilikama ( Rept1Ы icko prveпst\10 Srb ij e Nis oktobar 1965) i im
prov izo\>aпi merпi uredaji - mode lar ki uglome ri dali su zadovo ljavaj uce 1·e;.ultatc. 
Geodetske 111 etode se zasпivaju па m e reпj u az iпшшih i e l evacioпih uglova pod ko jima 
se raketa \>idi u maksimumu putaпje. Na osпovu pravila trigoпometri j e pri pozпatom 
rastojaпju izm edu merackih stanica lako se od reduj e vis iпa . Najmaпji broj m erackih 
staпica ј е dva , а sto ih ima ,,ise precizпost се Ьiti veca. Na sl. З dat ј е пас iп posta
'' lj a пja teodolita u od пosu па putaпju. Dobro је da se rampi da e levac i o пi tJgao ko ji 
пiј е ' ' ec i od 80°, sto usmerava raketu tJ odredenom rravcu i uve liko o laksava mere пj c. 

~- ~ '1оо;; 

~ ' 24-. • 24:.:. 
d 

т 2 
:) { . ј 

S l. 4 

а . G r а f ј с k а m е t о d а 

Ova metoda је vrlo jednostavna. Prvo se jzmere horizontaJnj ј vertjkalnj uglovi 
na оЬе stranjce. Na prjpremljenj formular nanese se baza (strana а na sl. З) и razmeri 
Ј : 1000. То је rastojanje jzmedu mernih stanica. Na nju se nanesu izmereni horjzontal-
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пј ug1ovj <Х 1 ј <Х 2 . Njjhovj krakovj se produze dok se пе prescku. U taccj prcseka па 
svakj krak папеsu se пorma1e. Vertjka1пe ug1ove merjmo sada od straпa Ь ј с (s 1. 4). 
Presek kraka vertjka1пog ug1a ј odgovara juce пorma1e daje паm vjsjпu u razmerj 1:1000. 

Sa crteza djrektпo mozemo da ocenjmo gresku u mereпju. Мапјu vjsjпu preпe
sjmo sestarom па vecu. Опа па пјој stvara пeki odsecak. Proizvo1jпo prema vecoj vjsjпj 
postav1jamo 1enjjr ј to tako da broj .10 koj i ozпacava saпtjmetre do1a1, i u tacku preseka 
straпa Ь i с . Ta&u пu1а па 1eпjiru i krajпju tacku vece vjsjпe spojjmo jedпom 1iпjjom. 
Раrа1е1по sa пјоm povucimo pravu kroz tacku koju је mапја '' isiпa obe1ezj1a па vecoj. 
Na 1eпjiru 1a.ko oc itamo gresku u pюceпtima. Uko1jko ј е ova greska mапја od 1 <>"/. 
1et се se prizпati. Stvarпu v isiпu dobijamo kao aritimeticku s redjпu izmereпih vjsiпa. 

Н = ( Н, + Н ,)/ 2 ( 1 0) . 

Ь. R а с u п s k а m е t о d а 

lz s1. 3 па os пovu s iпus пe teoremc ima se: 

sјп <Х 1 sjn <Х, siп у 
.. . ( 11 ) 

с а 

н 1 = ь tg ~ . Н, - с sg ~' . ( 12) 

Pomocu ( 11 ) doЬijamo: 

Ь = а s iп <X, /s iп у с = а siп <Х 1 /s јп у 

Sa slike је ocig ledпo da је: 

у - 180- (<Х, + <Х,) 

Tada za visiпu па prvom teodolitu jmamo: 

sјп <Xz tg ~ 1 
Н 1 = а ... ( 13) 

s jпf i80- (<X 1 + <Xz) 

Vjsjпa па drugom teodo )jtu је : 

sјп <Х 1 tg ~" 
Н ., - а--_::.~~с..:_-

- sjпf 180- (<Х , <Х 2 ) 
... ( 14) 

Relatjvпu gresku odredujemo prema \1есој vjsjпj. Recjmo: 

L H Н,-Н., 
[- - = - - - - . 100" /., .. ( 15) 

н , н, 

Preporucuje se da baza пе bude mапја od 200 m. U protjvпom moze se desjti 
da vertjkaJпj uglovj budu veci od 40° sto је graпjca mereпja teodo)jta. Pre pocetka 
mereпja dobro је izvrsjti aпalizu maksjmalпih mogucih visjпa i uslova vidljivosrj rakete . 

Da Ьј se meracima vjsiпe olaksalo рrасепје dobro је da se па raketu postavj 
traser. Као traser mogu da posluze zute patroпe gvaпidiпskog baruta koje proizvodj 
Ceпtar za vazduhoplovпo modelarstvo u Beogradu. Dobro је resenje i da se u maksi
mumu putanje izbaci beli оЫасiс talka. Sve ovo povecava sjgurnost merenja. Radi lakseg 
pracenja rakete veliku pazпju treba obratiti ј na Ьојепје. U praksi su se kao najbolje 
pokaza!e jarko crveпa Ьоја i americki oker. Rakete Ьојепе p1avom, srebrnom i belom 
bojom su najslaЬije vidljive. 

Dipl. ing. Miroslav Uroic 
Ing. Sтdan Pelagic 

НОВА АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА У САРАЈЕВУ 

- Уз белешку 11а страни 10 -

Купола на Дому uзвuђача 

Телескоп отвора 170 мм 
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• WlSIONA . 

ви снимак Месеца доби;ев са љегове површвне. На сннмку ко;н ;е добијен помоћу летилице "Луна 9", 
ко;а се "меко" спустн!lа на Месец, виде се и на;маље појединосrи љегових неравнина 

ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА 

() 

"SURVEYOR" NA МESECU 

() 

ASTRONOМIJA 
U FINSKOJ 

() 

ГЕМИНИ 9 

() 

МЕСЕЧЕВ САТЕЛИТ 

() 

САТЕЛИТИ "КОСМОС" 

() 

ASTRONOMSKA JEDINICA 

1966-2 

Површина Месеца кој у је 2 ;ува 1966 снимила осматрачка ста
ница " Sur,·e yor 1" . Види се мали кратер (горе лево) • камен 

висок 15 а дуг 30 сантимера . 

- Уз ч.панан и а страни 32 -
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Одговорни уредиик 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

Нас110•ну сШрану иЈрадио ПЕТАР КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издаје 
~строномско друштво ,.Руђер Бошковић• и Комисија за астрона
утику ВСЈ. Годишња претплата: за нечланове НД ЈО (СД 1000), за 
чланове оба друштва НД 8 (СД 800), за ученике свих школа НД 5 
(СД 500), за иностранство НД 30 (СД 3000). Поједини број НД 2,5 
(СД 250) - Власник и издавач Астрономско друw~во "Руђер 
Бошковић", Београд. Уредништво и администрациЈа: Београд, 
Народна опсерваторија, Калемегдан, Горњи Град. Тел . 624-605 

Претплате слати у корист рачуна број 605-8-161. 

lli'nlмna: Издавач ка установа ,.Научио дело", Београд. Вука Караuића 5 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XIV 
1966 БРОЈ 2 
БЕОГРАД 

ПОСМАТРАЉЕ ПОМРАЧЕЊА СУНЦА 

од 20 МАЈА 1966. 

Годишњица рада Народне опсерваторије нашега Друштва обележена је де
лимичним ломрачењем Сунца сд 20 маја 1966. Слровођење лосматрања ове појаве 
изискивало је дужу припрему наших младих сарадника. Ова припрема обављена је 
под руноводством Аленсандра Кубичеле, по чијим су упутствима израђени и неки 
помоћни уређаји на лостојећим инструментима, како би се омогуkила ОДређена пос
матрања, а нарочито снимање тока ломрачења. 

.С обзиром на научно-полуларизаторски карактер Народне опсерваторије, 
љени сарадници морали су обавити два основна задатна: први, да посматрају по
мрачење раслоложивим инструментима, и други , да грађанима ноји се интересују 
за ову појаву показују њен тон и дају nотребна објашњења. Да би се посматраља 
могла обављати неометано, са терасе Деспотове куле, инструменти намењени гра
ђанима постављени су на терасе обижњих Зиндан кула. Ту су nостављена три ин
струмента ломоћу ноји је ломрачење демонстрирамо грађанима преко пројекција на 
белом застору и путем директног виэуалног лосматрања. Приступ је био бесплатан, 
а посетилаца је било преко 4000. 

Оба основна задатка услешно су извршена. Начињен је велини број снимака 
фотонамером, као и прено 1.100 снимака нинокамером . Осим тога, посматран је 
ломоћу лројенције тон појаве и мерена температура. 

Цео посао био је искључиво у рукама наших младих сараднина, који су ло
казали изванредну савесност и обзиљност, што ће најбоље лосведочити њихова 
излагања и снИмци ноје су начинили, као и бележење свих привидних додира Ме
сеца са рубовима Сунца и појединим групама лега, што је све дато у доњим изве-
штајима. · 

Иэвештаје су дале поједине посматрачке групе на ноје су сарадници били 
подељени, а од којих је свака имала да обави одређени задатак. Тако је група у којој 
су били Јован Грујић, Миленко Карановић и Зоран Ивановић снимала кина камером 
цео ток ломрачења; њен рад је био напоран јер је требало за време од скоро три часа 
сваке десете секунде дотерати лројетовану слику Сунца тако да се поклопи са ва
цртаним кругом и обави снимање, што је поновљена око 1100 пута. У групи за сни
мање фото намером били су Драгослав Срејић, на дурбиву, и Живанио Ердевичкн, 
који је примао сигнале тачног времена и руковао хронографом. Миле Лукић је ломоћу 
неnокретне авионсне намере снимио 17 пута Сунце, да би на једној фотографској 
плочи добио поједине фазе помрачења у размацима од по 10 минута. Група :коју су 
сачиљавали Владан Спасић и Никола Живановић имала је двострук задатак : да одре
ди положајне уг лове додира ивице Месечевог :котура са ивицом Сунчевог котура и 
Сунчевим пегама, а истовремено да пројекцију Сунца показује грађанима и даје 
им потребна објашњења . Сличан эадатан имао је, на другом инструменту Војислав 
Чучковић, док су Бранислав Геземан и Милан Половић сваких 15 минута на тераси 
Народне оnсерваторије мерили температурсне промене. 

Свим постигнутим резултатима можемо бити лотлуно задовољни. Они су у 
исто време и потврда солидног рада наше Народне опсерваторије, како са чисто 
стручне стране, тако и с обзиром на чињеницу да је још једном утврђено велико 
интересовање најразличитијих слојева публике за небеске појаве. 

Р. Д. 



26 ВАСИОНА XIV. 1966. 2 . 

СНИМАЊЕ ПОМРАЧЕЊА КИНО КАМЕРОМ 

Наша група имала је задатак да цео ток по~1рачеља Сунца снима помоliу киво 
!<амере, како би се добио филм на коме се може пратити како Месец постеnено за
клаља Сунце, све више и више, а потом, престижући га , ослобађа сјајни Сунчев 
котур. 

Снимаље је вршено юшо камером "Canon Mocor Zoom 8 ЕЕЕ" , светлосне 
!ачине 1 : 1,7. Примељена је жижна даљина 40 mm. Приликом снимаља употребљен 
Је тамни неутрални филтар . У слов н снимаља помоћу овога филтра одређени су на 

Зоран Ивановић, Миленко Карановић и Јован Грујић йриликом снимања · 
йомрачења кино камером на рефракШору Otwey 

. 1 

основу nроба које су обављене неколико дана пре помрачења, па је за филм "Fer
rania 32" изабран релативни отвор објента 1 : 11. Кино намера била је за ову сврху 
фиксирана на западни рефрантор Народне оnсерваторије (Otwey 104/150 цм) помоћу 
нарочитог држача. Положај Сунца у'тврђиван је noмoliy пројеiЩИје, на белом засrору • 
на номе је нацртан нруг пречника једнаког пречнику сЛИЈ<е Сунца на nројекцији. 

Да би ток помрачења на филму био равномеран, СНИЈ\tање је обављана у једнаким 
временским размацима (прИближно 10 сен). Ради овога је претходно на затвореНу 
магнетофонску траку снимљена номанда "Пази .... сад!" Кратка, крајевима сnојека 
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магнетофонска трака стављена је на магнетофон 11 n моћу посебног бубља држана 
стално у затегнутом nоложају. Тнме је постнгнут да се трана непрекидно Ј<реће и 
да се увек у једнаким временсним размацнма чује номанда . Магнетофон је nостављен 
уз инструмент. Посматрачи су у резерви нмал и и штопернцу, да би време помоћу 
ље одређивали у случај у nреюща рада магнетофона н љегове замене другим маг
нетофоном. 

Посматра чи су ималн дужност да на номанду "Пазн .. . " n мерањем ф ине ре
гулациј е 1шструмента доведу диск Сунца у круг на белом застору, дОЈ< је на команду 
., ... сад! " вршено nојединачно оюiДање, и то сваt<е десете секунде у т ну целог по
мрачења . 

Драгослав Срејић снима йомра•tе/Ье фoiuo ка.41ером 
на рефракiuору Zeiss 

' Први снимак начиљен је ненолико минута пре израчунаватог nрвог привидног 

дo.zu~pa Сунца и Месеца. До последљег додира начиљено је на филмској траци оно 
11 ОО снимака. 
. Снимаље је вршио Јован Гру јић, док су Миленно Карановић и Зора Ивановиh 
руковали командама за фино помераље 11 nратили Сунце. 

Јован Грујић 
Милемко Караиовић 

Зоран Ивановић 
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СНИМАЉЕ ПО МРА ЧЕЊА ФОТО КАМЕРОМ 

Снимаље по~tрачеља Сунца од 20 маја 1966 на Народној опсерваторији при
премано је дуже времена , па се после доста неуспелих покушаја дошло до жељених 
резултата и података о томе ка1<0 снимаље треба извршити . 

Главни задатак био је да се одреди са што већом тачношћу време првог и 
последљег при.видног додира Сунца и Месеца , а у '"еђувремен у требало је добити 
и низ снимака у време највеће фазе помрачеља . 

Снимаље је извршено фото апаратом " Практика IV" , који је монтиран на 
рефрактор Zeiss Народне опсерваторије, са којега је СI<Инут окулар. На апарат је 
уместо објектива стављен предљи део Колцијеве призме, I<o ja пропушта само један 
део светлости која прође нроз објектив дурбина. Да би се јачина светлости још више 
ублажила , на објектив дурбина постављен је средље жути филтар из гарнитуре 

· Максутова. При уnотреби филма "Минрофилм Н" nш<азала се I<ao најбоља експонажа 
од 1/100 секунде. 

Обављене су три серије сни.\\аља, свака од по 36 снимака. Са снимаљем прве 
серије почето је у 9h 15m 55s СЕВ. Сиимано је у разману од десет сенунди. Сврха 
ове серије била је да се добије први контакт. Снимаље друге серије почето је у 10h 
19m СЕВ. Следећих 36 снимаља обављено је у размациАtа од једног минута, како 
би се добила највећа фаза помрачеља . Најзад, почев од 1\h 57m СЕВ снимана је 
трећа серија, у размацима од десет секунди, као и прва серија. Снимаљем ове серије 
желело се да се добије последљи нонтант. 

На !<рају сваке серије снимљен је и по један двоструi<И снимак. Снимљене су 
наиме по две слине Сунца ноје се сену. Повлачељем линије кроз тачке пресека двеју 
слика добија се правац север-југ, који служи за оријентацију филма. 

За време све три серије снимаља фото камера је била повезана са хронографом 
типа "Fawag", швајцарсне произвоДље, а хронограф са звезданим хронометром 
.,Ullyss Hardin", та1<0 да је тренутан сваног снимка забележен на траку хронографа. 
Време је добијено путем часовних сигнала појединих радио станица. Сигнале је примао 
и хронографом руковао Живанко Ердевички, апсолвент геодезије. 

Прилином снимаља било је важно да се фото камера не окрене око своје осе, 
што би касюtје отежало мереља лоложајних углова на филму. На ово је обраћена 
пажља приликом сваке серије снимаља. 

У тону снимаља само једном су облаци занлонили Сунце, и то приликом cни
llt~a друге серије. Пошто је заклаљаље било краткотрајно, QHO се одрезило само 
на Једном снимку из те серије. 

добијени снимци - управо само неки од љих- објављени су на трећој страни 
нор1ща овог броја "Васионе", са приближно одређеним временима снимаља. Ко
начни резултати објавиће се наннадно. 

Драгослав Cpejuli 

Никола Живаиовиli (ле
во од иисШру меиШа) и 
Владаи Cйaculi (с нао
чарима, йоред њега), на 
Шераси Зиидан куле об
јашњавају йосеШиоцима 
iiojaвy йомрачења. 
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Др. Дauuli , yiipaвma.: Народне oiicep
вaiiiopuje , iiocмaiupao је iio,•tpa•te,ьe 
са балкона Десii01Тtове куле . 
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Сврха снимаља ломрачеља Сунца пб~юћу авионсне намере била је да се на 
једној фотографској плочи добије низ снимана разних фаза помрачеља Сунца. При 
овом снимаљу фотографсна намера стоји непомично, а услед привидног дневног 
нретаља неба снимаљем у одређеним вре111енским ра3Ашцима добија се на истој фо
тографсној плочи већи број линова Сунца. На овај начин стиче се доста јасна прет
става о томе нано је те1шо помрачеље. 

Снимаље је извршено авионсном намером са објентивом "Zeiss Tesar" 4,5/21 
цм. Употребљена је ортохроматсна плоча 13 х 18 !f-lt мале осетљивости , типа Gevaert 
.,Sciencia 5Е56", ицрв ени филтар ОС-14 из гарнитуре телеобјектива типа Мансутова. 
Камера има видни угао од оно 50°, ла је стога било омогућено снимаље целога по
мрачеља на само једну плочу. 

Уочи помрачеља намера је финсирана на ограду терасе Народне опсерваторије, 
водећи рачуна да лин Сунца у време средине ПОАtрачеља буде на средини фотографске 
плоче. Положај фотографске камере одређен је рачуноАt који је обави.о Зоран Ива-
новић. · · 

Трајаље експозиције одређено је емпиричним nутем. Ненолино дана npe 
nомрачеља извршено је nробио снимаље на две различите плоче, помоћу различитих 
филтара и различитих енспозиција. Тим nутем утврђено је да је најпогодније ени
мати nомоћу црвеног филтра и са енспозицијом од 3 сенунде. Претходно је танође 
било одлучено да се снима сваког десетог минута , који је времеисни разман довољан 
да се добију nотпуно одвојени ликови Сунца на фотографсној плочи , али не сувише 
удаљени један од другог. 

Први сниман начиљен је у 9h 16 m СЕВ , а затим у 9h 26m, 9h 36m, 9h 46m, 
9h 56 m, 10h 06m, 10h 16m, 10h 26m, 10h 36m, JOh 46m, 10h 56m, 1lh 06m , 11h 
16m, llh 26m, 1lh 36m, llh 46m и 1lh 56 m. Добијени сниман, ноји је поmуно 
успео, налази се на nоследљој страни норица. 

Миле Л:yкuli 
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ОДРЕ'ЬИВАЊЕ ПОЛОЖАЈНИХ УГ ЛОВА 

Задатак наше групе био је да одреди положај не уг лове првог и дРугог додира 
Сунчевог и Месечевог диска , а зати ,'\1 заi<Лаљаље Сунчевих пега Месецом . Истовре
мено ј е требало rrублици приказивати и објашљавати ову занимљиву појав у. 

Посматраље је вршено са тересе Зидан куле, која се налази испод Деспотове 
h-уле у којој ј е Народна оnсерваторија. Ово је учиљено зато да би се омогуkио пристуn 
публици, која ј е за време нашег посматраља могла видети пројекцију Сунца 11 пра
ТИПI цео ток појаве . 

На расположељу за посматраље био нам је друбин са објективом пречника 
.50 n1m и жижном даљином до 880 mm . Пре почетка помрачеља nрипремили смо 
часовнике са тачним временом и љима смо се затим користили. Појава је праћена 
путем пројекције, на којој је лик Сунца имао 10 cm у пречнику . 

Према нашем посматраљу, nоложајни угао првог додира износио је око 280°, 
а тај тренутак претстављен је на слици 1. Слике 2-8 приказују неколико карак
'Теристичних фаза делимично помраченог Сунца. У време помрачеља на Сунчевом 
диску могле су се видети једна усамљена пега а и једна биполарна група, у којој су 
се истицале пеге 11 и с . Пега а налазила се на северозападном делу Сунчевог котура, 

·ближе периферији, док се група в и с налазила ближе средишту, и то у југозападном 
делу диска. 

На цртежима Ј и 4 дата су и времена привидних додира Месечевог диска и 
пега, за пеге а и в. 

Осим тога, убележили смо и време изласка пеге испод Месечевог диска, што 
је било у 11h 23m. 
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Према наше.'\\ посматраљу, положајни угао другог доднра био је око 115°, 
а тај тренутак илустрован је сликом 9. 

У току По.'llрачеља појавио се ветар, који је ометао прецизнија посматраља. 
С нама на тераси Зиадан куле било је много грађана који су са великим интересо
ваље .'\\ пратили помрачеље. 

Владан Cйaculi 
Никола Живановиli ' 

ПОСМАТРАЉЕ НАЈВЕЋЕ ФАЗЕ ПОМРАЧЕЊА 
И ПОКРИВАЉЕ ПЕГА 

Као сnољни сарадник Народне опсерваторије добио сам задатак да прWIИком 
помрачеља Сунца од 20 наја ове године уочим највеkу фазу помрачеља, као и по
криваље Сунчевих пега Месечевим днском. Поред тога, требало је забележити тачно 
време првог и последљег контакта Месечевог диска са Сунчевим диском. 

Први контакт примеkен је у 9h lбm Os СЕВ. У то време на Сунцу су примећене 
две групе пега , а доцније је забележено време љиховог покриваља д!iском Месеца. 
Покриваље прве групе пега почело је у 9h 44m ЗОs СЕВ, а група је била поmуио 
покривена у 9h 51m Os СЕВ . Почетак покриваља друге групе забележен је у 9h 55m 
45s СЕВ, а група је била порпуно покривена у 9 h 58m 20s СЕВ. 

Фаза највећег помрачеља нацртана је на приложеној слици, а одиграла се у 
10h 37m 02s СЕВ. 

Последљи контакт Месечевог диска са Сунчевим забележен је у 12h 02m 
55s СЕВ . 

Посматрање је обављено помоkу аматерског рефлектора М 65, са објективом 
Cassegrain жижне даљине 2000 ,w.м , а пречника 100 .м.м, са терасе Зиндан куле. 
На овом инструменту помрачеље Сунца посматрао је и велики број посетилаца. 

BojucJI(U Чучко11иli 

ПОСМАТРАЉЕ ТЕМПЕРАТУРЕ У ТОКУ ПОМРАЧВЊА 

Наш задатак, приликом овог помрачења Сунца, био је да пратимо и бележимо 
промене температуре на термометру· изложеном непосредном Сунчевом зрачељу. 

Употребљен је собни термометар са поделом на 0,5°, али се температура могла 
оценити и са тачношћу од 0,1 °. Термометар је прнчвршћен за црну дашчнцу, да би 
се елиминисали, уколико је то могућно, остали утицаји на стаље термометра. Очи-

Jt . 

Крша йромена ШемйероШуре у Шоку йомраwња 
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тавање је вршсно сваних Ј5 минута, 11 то nочев од 9h О m до J2h Ј5 m СЕВ. Осим 
тога , забележена је темnература на самом nочетну номрачења, тј . у 9h J6m СЕВ, 
нада је износила 27,9 °С, у време средине nо~1рачења , у JOh 37m, нада је термометар 
nоназивао 22,2°С, и на нрају nојаве, данле у Ј 2h 03m, нада је износила 27 ,Ј 0С. 

На nриложеном диаграму, на наме се на ординати налази темnература у сте
nенима Целзиусове снале, а на апсцисн време , може се видети нано се темnература 
нретала } тону nомрчењз. Треба напоменути да је после ј утарње нише небо бнло 
доста облачио и да се Сунце појавило иза облана само нратно време npe nочетна 
nомрачења. Осим тога, облаци су привремено занлонили Сунце и у време највеће 
фазе помрачења нао nред његов нрај . 

Пос;\\атрање температуре вршено је на тераси Десnотове нуле, на I<алед1егдану. 

Брm111слав Геземан 
Nir1лaн Поiiовић 

ОSМАТRА(ЖА STANICA "SURVEYOR" NA MESECU 

U senci vasioпskiJ1 brodova sa posadom tiho i necujno, skoro u pravom smi lu 
te reci, spиstio se na Mesecevu povrsiпu 2 јиnа Ј966 godiпe, americki vasionski brod "SER
VEJER" (Osmatrac), posle leta od 63,5 casa i predenih preko 390.000 km . 

Ovaj veliki иspeh americke kosmoпautike naj vise је obradovao i mozda - izпenadio 
bas same s trucпjake . Oёekivalo se da rzv. " meko" spиstanje па Mesec nece biti bas rako 
lako i tako meko. Svojevremeno је biJo pJaпirano Ј 7 Jeto\ra iz programa "SURVEYOR", 
ра је kasпije taj broj sveden па minimиm - 7 letova pre koпacnog uspeha. Ne treba za-

lzgled osmatraёke stanice "Sur·veyor·" pre odasiljanja па Mesec 
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boravit.i da је ovaj uspeh zabeJezio tek deveti vasion ki brod serije LUNA tj . "LUNA 9". 
Utoliko је uspeh programa "SURVEYOR" veoma cenjen, jer је to ucinjeno vec pri prvom 
Jetu ka Mesecu . Sada "OSMATRAC:", citav i nepovreden, stoji na povrsini Meseca i 
prema zelji sa ZemJje emituje teJevizijskom kamerom fotografije naseg пajЬiizeg suseda. 
D o ada је na ZemJju posJato preko 3000 sпimaka. 

Vasioпski brod "OSMATRAC:" priЫizavao se Mesecu, u toku svog zadatka, br
ziпom od oko 9600 km /h. Uz pomoc veJikog rakerпog retro- motora (motor za kосепје) 
sa cvrstim pogoпskim punjenjem smanjena је brziпa brodu па priЬJizпo 545 kmfh. Ро 
ZЗ\'rserku rada ovog motora ukJjucena su rri retro-rnotora sa tecnim pogonskim materi
jama, koji smaпjuju brzinu broda na svega nekoJiko stopa u sekuпdi ( Ј stoga = 0,3 m). 

а \' isiпi od oko 4 m izпad Meseceve povrsine prestao је rad i ovih motora i brod је sJo
bodпo р~о na svoj ciJj. Osim veJikog uspeha da se brod "meko" spustio na povrsiпu na5eg 
vecirog suseda, vrJo је znacajno i to sto је to ucinjeпo tаспо u odrcdeпo vreme i skor u 
merar tаспо na odredeпi ciJj u predeJu Niora о/ије. 

Ako imamo u vidu cinjeпicu da program "SURVEYOR" treba da da odgovor na 
mпoga pitaпja vezaпa za povrsiпu Meseca i da се se to u buducпosti reaJizovati , obzirom 
па ovaj veJik.i i пeпadani uspeh prvog "OSMATRAC:A" za zпаtпо krace vreme пеgо sto 
s predvidaJo-oпda vec ' ' idimo kako se sa veJikom sigurпoscu utire put projektu "APOL
LO" , tom пajvecem i пajkompJikovanijem projektu za Jet astronauta u svemir, kome је 
cilj da se kosmoпauti iskrcaju па Mesec i da se posle toga obezbedi пjihov siguraп povratak 
na maticпu plaпetu. 

lng. Dragan Knezevic 

ASTRONOMIJA U FINSKOJ 

Astronomija i astroпomski amaterizam su, иgJavnom , пauka i hoЬi bogatih i boga
tijih пaroda. Naroёito и daпasnje doba, sto је sasvim razumJjivo, kada se ima па umu ci
njeпica, da su astroпomski instrumenti, oprema i opservatorije skиpa stvar. I nekada njome 
sи se baviJi imиcпi pojedinci, iJi naиcnici sa jakom finansiskom pomoci vJadara, iJi imucпih 
pojediпaca. Zato је razvoj astronomije и Finskoj vrJo роисаn. Ova maJa пасiја, па daJekom 
severu, ne tako imиcna i sa mnogo razпih briga i пepriJika и prosJosti, иsреЈа је da posveti 
dosra paznje astronomskoj naиci. 

Atmosfersko-meteoroJoske priJike и Finskoj su vrJo daJeko od ideaJпih иsJova. 
Samim tim, sa te strane, podsticaj је Ьiо vrJo sJab, aJi na to se пiko nije osvrtao. 

Prvi pristиp astronomskoj naиci Ьiо је pocetkom XVII veka, а prvi astronom, 
Zigfrid Forsiиs, bavio se podjednako · ozЬiJjпim proЫemom odredivanja geografskiJ1 k6-
ordiпata odredeпog broja mesta u Laponiji, astronomijom и oЬicajima i predanjima Finaca 
i Laponaca i razпim astroJoskim finesama. 

Prvi, strogo naиcni, pristиp astronomiji и Finskoj росiпје od Ј 640. godine, kada 
ј е оs поvапа Akademija u gradи АЬои, danasnjem Тиrkии . Mada tи i tamo ima jos ponekog 
nazovi astronomskog spisa, broj im је sve maпji i ta "socinjenija" niko vise ne stampa. 
U naucпim spisima tretiraju se kretanja u Suncevom sistemи, pomraceпja, raspravJja se 
о Suпси, ZemJji, Mesecu, pJanetama, kometama, meteorima, zvezdama nekretпicama i 
MJecnom Putи. Prvo se predaje ро PtoJomeju, u novoj Akademiji ; а vec krajem istog veka 
se preJazi na Kopernikov sistem. 

U tim prvim pocetcima nova otkrica и astronomiji su sporo stizaJa do zabacene 
Finske; ali, jednog dana kada su stigJa, ne samo da sи prihvacena, vec su i razradivana. 

VeJiki podsticaj za razvitak vise geodezije, а samiш tim i astronomije, daJa је Ja
ponska ekspedicija Pjera Luja de Mopertuia, sa jos nekoJicinom naucnika, za odredivanje 
oblika ZemJjine sfere iz odredivanja duzine meridijanskog stepena. 

Radovi Mopertиia, KJeroa, Kamia i Lemoaniea, kojima se pridrиzio upsaJski pro
fesor, Andreas CeJziиs, naveJi su svedsko-finsku vJadи da pocne sa izradom kartografije 
Finske, ра је osпovana geodestka komisija, koja је imaJa i astronomsku sJиzbu. То је Ьilo 
Ј747. godine, а prvi rukovodiJac obeju sJuzЬi Ьiо је Jakob Gadolin, koji је Ьiо profesor 
matematike, t"izike, astronomije i teoJogije, izvrstan geodeta i najzad, episkop АЬоа. GJavna 
njegova zasJuga је "Triangulaciia Finske", rad koji se odJikuje veJikom tacnoscu. Gadolinov 
rad na poJju astronomije је utvrdivanje Meseёeve paralakse. Njegov rad је iz iste godiпe, 
kada i шerenja NikoJe de Lakaja sa rta Dobre Nade i Lalanda iz BerJina ( 175Ј). 
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An .rrs Pl a r. m ~ п , r. aj t ?.le rlt o ,·;: пjjj uteпjk GзdоЈј пз odredj,·ao је paralaksu Su.nca 
iz pr Ј зzз \ ie11ere, u isto dcta kacia је kapetan Kuk to ёi 11i o 11а Pacifiku, а i drugi naucnici 
u raz11im kraje\1ima ZemJje. То bi bila prva medunarod11a astronomska saradnja. Ovaj 
PJanma11ov rezuJt :н kao i drugih naucnika, bio је priШ11o tacan. Kзs nijз mere11ja, pomocu 
malih pJanetг , r c kзz aJ a su da је greska Ьila svega dva cdsto. 

Osim Р Ј аrm: г пз u F i11skoj је radio jos jedan kudikamo poznзtjjj astronom, cu\1eni 
Ander Lek еЈ ( 17<C-17F4). On је za 44 godine zjvota \lrlo mnogo doprjneo raz\1oju astro
nomske n::uke u Fi 11 ~ k ј i uopste. Njego,,a kometa jz 1770. godjne Ьila је ј predstavljaJa 
( jtavo pogJavlje u р u l'a \IЗП ju k meta . Njena istorija је пЈо zanjmJji,·a ј dosta poznзta, 
з predsta\l]jaJa Ьi пlо j11teresantзn, zaseba11 cla11ak. LekseJ је besprekorno opjsao i raz
jasnio S\'e cudne perturbacije koj e је kometa dozivela u kracem vreme11skom inter\'alu od 
nekoJiko godina а prime11jo је sa mo novi (za Fi11sku) Njut11ov zзkon gra\litacije. Samo 
ta kometa st,·orila ј е Lekse]u vidan trag u з s tronomskoj nauci. 

Krзjem XVI 11 \leka, pocinje da se pojavljuje stremlje11je za podizanje jed11e dobre 
i dobro opremJjene opserнtorije. lstina је da је jos Gadoliп posedovao iz\1 ГS I1C instrumente 
za 0110 doba, ali pп·o bitna opservзto rija u Abou Ьila је isu\1ise primiti\1113. Kada је Plan
mana nasJedio Gшtaf 1-JeJStrem 011 i jedan пјеgО\1 dak, Јоhзп VaJjbek uspevaju da posJe 
pet11aestogodis11j jh prjp rema dobiju sredst\IЗ i podig11u opser\1aroriju u Abou, koja kroz 
izves 11o пеmе pros ] з ,· Jja 150 godina pos tojanja kao moderna opservarorija. 

Dok је Helstrem mada fizj car, m11ogo doprineo 11а polju as tro11omije, prouca\'30 
је proJaze M erkura , aberaciju jrd ., dotJe је Helstremov uce11ik VaJjbek 11astзv io, u saradnji 
sa VilheJmom Stru,~e om iz Dorpata, na triangulaciji Frnske i baltickih zemalja, kao i na 
opremзnju ј usavrsa\1Зnju opser\1atorjje. Njegov rad о ZemJjinom geoidu, iz 1819. godine, 
је prvi taka\1 rad u istoriji astronomjje ј geodezi je. No, iznenadna smrt preki11ula је Va!j 
bek0\1e zзpocete rзdo ,· e. 

Va!jbeko\1 11aslcdnik је jeda11 od najёuve11ijih astro11oma XIX veka: Fridrih Arge
lander, koji је Ьiо Fi11ac, sto је malo poz11ato. Njega је Valjbek "otkrjo" u Ke11igsbergu, 
kao Bese\ovog asiste11ta i naveo ga da se vrati u Fj11sku. Ubrzo је Va!jbek umro i Argelander 
postaje direktor nove opservatorije. 

Inaёe је Argelander Ьiо prvj tjtular11i profesor astro11omije u Finskoj, samo treba 
imati na umu da to 11ije fra11cuski pojam za tu rеё. Desetak godi11a rada u Abou pre pre
laska u Во11 , na ПO\IOotvoreFlu opservatoriju, Arge!ander је proveo u sebl svojst,·enim, 
metikuloznim izucavзnjima nebeskih tela i jos preciznijim reperisanjima instrume11ata. 
Za laika Argela11der је Ьiо strahovit cepidlaka, ali astronomi i da11as skidзju kзpu , kзda se 
spomene 11jegovo ime . Sto se tiёe instrume11ata, kada је Arge!a11der. otisao iz АЬоз na 
petogodis11ju profesuru, na univerzitetu u Helsingforsu, danas Helsi11ki i kas11ije u Bon, 
ti i11strume11ti su ёi niJi da је opservatorija u Abou (kasnije Helsi11gforsu), Ьila jed11a od 
najЬoljih i najmodernijih 11з S\letu. 

Argela11derov rad је dobro poznat, vec ti "fi11ski periodi" su od velike vaz11ostj 
za prouёavзnje tac11ih pozicija zvezda (najomiljenijoj njegovoj preokupaciji). "Katalogus 
Aboenzis", iz Ј 835, daje z11acajne podatke, medu kojima prvu teoriju о kretanju naseg 
Sunce\1og sistema prema apeksu, konstantnorn brzinom. 

Jedan deo Argelanderove i Beselo\'e zarnisli , kompletnog kataloga Z\1ezda, Argelander 
је iZYCO u Abou. Као sto је poznato, taj katalog је treba\o da se satoji iz \liSe delova i da 
bude naёinjen jednorn \'rstom rnedunarodne saradnje. 

S jedne strane, veliki pozar u Abou, koji је bezmalo unistio opservatoriju ј s druge, 
seoba opserYatorije u Helsingfors, а kasnije odlзzak Argelandera, malo su usporili astro
nomski rad u Finskoj. Posle zapazenih radova Lundala i Volsteta, dolazi Argelanderov 
zet i asistent, Karl Kriger, na rad na polju astronornske nauke u Finskoj. Krigerovi radovj 
su rnnogobrojni, а Yeorna su zapazeni ; odredivзnje Jupiterove mase i ptonalazak narna 
najЬiizih zyezda u svemiru, od kojih neke nose nazjv Kriger ј broj njegovog kataloga. On 
prvi upotreЬijava racunske masine prj izraёunaYanju orblta korneta ј drugih nebeskih 
tela, sto је za njegoYO doba Ьila neoblcna i vrlo retka pojava. Kriger se Ьа\1јо i geodezijorn, 
а cak, dosta ёesto, meteoroloskirn posrnatrзnjirna ј izчcavanjima. 

Sto se vise priЬiizavamo kraju pro§log \leka, broj astronoma u Finskoj raste . Treba 
samo uzgred spomenuti Svedanina Huga Gildena, koji је poznat u oЬiasti nebeske rnehanike. 
Sporninjemo ga samo, sto је rnanji deo :i:ivota radio u Fjnskoj . 

Posle Krigera, taёnije receno, posle skoro desetak godina od rnornenta kada је 
Kriger napustio Finsku i \lratio se u Nemacku, dolazi na njegovo rnesto Anders Doner, 
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СIЈЗ је Yelika zasluga u vodenje astro-fotografije i т der11 izovan je instrumel1ata pserva
torije, koji su mзda odlic11i 11ekada Ьili ''ес zastareJi . D o11er је ukljucio svoju ор ervat rijн 
(u Helsi11gforsu) u opsti рlац, do11ese11 11а kongresu astronoma u Parizu 1887. godj11e gde 
је zakJju ce11o, da 20 opservatorija, sirom sveta preduzmu izradu veJikog fotogrзfskog 
atlasз 11еЬз, koji bi dopunio vizua\11i Argelandero' ' · D o11ero'' rad u traja11ju od 47 godi11a , 
је nenadmasa11 , а HeJsi11gforski fotografski atlas neba је ро oceni struc11jaka, 11ajbolji od 
S\'ih 20 opservatorija i sadrzi 285 hiljada Z\lezdanih pozicija, velici11a itd. 

Jed11o od najvecih ime11a medu sa\'remenim fi11skim з tro11omima а ' 'erovatno uop •te 
u moder11oj 11ebeskoj mehanici је ime sla\1110g KarJa Frithofa Su11dmзna koji је uspeo da 
resi cuYel1i proЬiem tri tela. On nije Ьiо astro11om-prakticar kao toliki 11jego\•i prethodnici . 
Njcgo\'o g\a\1no zanimanje Ьili su teoriska astro11omija i najkomplikova11iji proЬiem i 11e
beske mehanike. Resenja proЬiema triju teJa оЬја\·Јје11а su, u potpunosti , u i11teп·alu od 
Ј 907. do 1912. Spomenuti treba, da su Lзgra11z i Poe11kare, Ye!ikani francuske matematikc 
i meha11ike, uzalud pokusaYali da u celi11i rese proЬiem triju teJa. 

Za svoj trud Karl Sundman doblo ј е udvostruce11u Po11teku.Jзлovu nagradu Fran
cuske Akademije 11auka, godi11e 1913. Ovim SYOjim radom 011 је podstakao m11oge 11au cпike 
da rзde na uopstavanju i rзzradiva11ju proЬiema triju tela, izmedu kojih treba spome11uti 
RadoYana Vernica, iz Zagreba, 11aseg poznatog matematicara i astro11oma, koji је objavio 
opsirniju rnonografiju о tom proЬiemu. 

Posle Sundma11a, koji је umro 1949. godi11e, dolazi cita,1a p!ejada astro11oma i geo
deta, Od kojih SU neki SЗ\'femenici \'e)ikog teoreticara, kao S!O је !О bio poznati geodeta, 
Tojvo Bo11sdorf, ili astro11om, Irjo Vajsjз.Ja , koji је 11esto mladi i jos ziY. 011 ј е ugla\1110m 
astro11om-prakticar, mada је i u teoriskim pita11jima dao z11acajne priloge. 

U Fi11skoj, danas, postoji veci broj opser\latorija i vrlo broja11 i struca11 astro11omski 
kadar. Obzirorn da daпasnja i jucerasnja ge11eracija nije jos S\1e rekla i obzirom da је njihov 
dorne11 vrlo sirok; od posmatranja kreta11ja Yestackih satelita do proЬiema polozзjne astro-
11ornjje, od 11ajrecent11ijih otkrica kva11t11e i Aj11staj11ove meha11ike do proЬlema i11strumenta 
i geodezije, sa jzyesnom dozom zalje11ja, zbog 11emogucnosti makar i 0\1\as11og prikaza 
najnovijeg astronomskog delanja u Finskoj , Z3\1rsa\'amo ovaj prikaz i zзhvaljujemo Dr. 
Gustafu А. Jernefeltu, direktoru Astronomske opservatorije u Helsinkiju, na ljubaznorn 
odobre11ju za upotrebu materijala, za sastay\ja11je ovog kratkog prikaza razvitka astro11om ske 
nauke u Finskoj, maloj zemlji dalekog se\'era, koja је u vek oЬilo\IЗia imenima \le]ikih i 
slavnih зstronoma. 

Dragos/av Eksiп.чe 1· 

Telurium Narodne opservatonje 

.• 
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ГЕМИНИ 9 

После два неуспела покушаја, 17 маја и 1 јуна 19бб године, најзад је 3 јуна 
успешно лансиран васионсюr брод "ГЕМИНИ 9" са Томасом Стафордо~t и Јуџином 
Сернаном. 

Први покушај лансирања васионсног брода .,ГЕМИНИ 9" није такореhи ни 
обављен . ;17 маја астронаути Стафорд и Сернан су свега на један час пре свог лан
сирања, према наређењу, напустилн васионсr<и брод 1<0ји је већ стојао на рампи, јер 
је веh лансирана ракета "Agena" (Ејџина) , са нојом су требали да остваре свој васи
онсr<и рандеву, из техничких разлога оп,азала неколико минута после испаљивања. 

Други поr<ушај је учшьен 1 јуна када је уз помоћ ранете .,Атлас" избачена тзв. све
мирска платфор,"а ATDA (увеkани циљ за уснлађивање пристајања) ноја је за 
непуних б минута доспела у орбиту на висину од оно 260 км. Одмах су на полигону 
Кејп Кенеди почеле ужурбане припреме за лансирање "ГЕМИНИ 9" нога је требало 
послатн у свемир 98 минута после лансирања nлатформе. Међутим, са ове све~шрске 
платформе, састављене од делова старих ранета и већ ислужених васионсr<их бродова, 
није отnао један део тзв . ., реп " што је довело до веће заостале тежине него што је 
рачунато. Ова заостала тежина учиинла је да се платформа nојави над К~јп Кене
дијем у др уго вре,\\е него што је то требало, обзиром на утрђени nлан да се "ГЕМИНИ 
9" лансира 98 минута после избацивања nоменуте платформе . Tar<o је лет носмонаута 
в по други nут одложен, па су Стафорд и Сернан опет наnустили своје васионсr<е 
1'збине. 

З јуна у 9.30 часова по америч1юм лоналном времену, нај зад је, тачно према 
плану, лансиран брод "ГЕМИНИ 9" са своја два носмонаута. Све је ишло исnравно, 
сем васионсног nрнстајања . Због .,pena" ноји се није одвојио од свемнрсr<е платформе 
и таt<О није остварио празнину на платформн у tюју је требао да .,nристане" брод 
"ГЕМИНИ 9", носмонаути нису остварили физичr<о nристајање- слетање на плат
форму, већ само ранд еву на разману од 3 метра. Мада су Сернан и Стафорд предлагали 
својим стручни.-11 руководиоциiа на Земљи, у Kejn Кенедиј у и Хј устону , да они својим 
бродом ударе nлатформу и тано одбивши "реп" омогуће пристајање брода уз плат
фор•"У , стручни штаб на Земљи није хтео да ризинује и задовољио се само рандевуом 
на растојању. Неr<олю<о nута је посада "ГЕМИНИ 9" понушавала да одвоји "реп" 
платфор,\\е; учињено је то и са Земље nрено радио-номанди у жељи да се "продрмана" 
платформа ослободи свог неnланираног "репа" . Када су сви ти nоr<ушаји остали без 
успеха, одлучено је да се физично пристајање потпуно иснључи из програма лета. 
Међути~t, други део посла је успео, мада и он делимично. Пуновник . Сернан је 5 
ј у на у 15.04 ч. по гриничком времену напустио свој васионсни брод и нренуо у шетњу 
васионом. Овај "излет" је трајао унуnно 2 сата и 9 минута, нешто нраће од времена 
ноје му је било планирано . Користеkи астронаутични прибор за маневрисање (AMU) 
дошло је до непредвиђеног замагљивања визира снафандра и лоше везе са васионсном 
напсулом, па је васионсни шетач Сер на н био принуђен да се нешто раније ( 17 минута) 
врати у своју набину. Па ипан, време од 2 сата и 9 минута представља рекордно време 
бављења човена у васИонсном простору. За време боравна у васиони, Сернан је 
f?ио везан наблом дужине 40 ,11 . Према предвиђеном плану, лет носмонаута Сернана 
је био замишљен у другој фази тако, што је он требало да се одвоји од брода и да 
сам coбoht · }Правља, удаљен прено 100 At од брода. Не заборавимо да је Сернан и 
поред свих недаћа које су га пратиле од Ј 7 маја по до краја лета, био први људски 
сателит у све,,шру, nрви прешао целу орбиту и облетео нашу планету- ван брода. 

Лет космонаута Сернана и Стафорда завршен је б јуна у 10.04 по америчком 
лоr<алном времену, нада је васионсни брод "ГЕМИНИ 9" додирнуо воде Атлансi<ог 
Оr<еана, свега 500 At даље од заданог циља . Ово је најсавршеније слетање васионсног 
брода у nогледу тачности у односу на замишљени циљ, међу свим досадашњим ва
сионским летовнма са људском посадом. 

У свемирсном билансу, у циљу да се допре са људима на Месец, лет "ГЕМИНИ 
9" је сигурно још један норан даље. Дон се на једној страни анализирају подаци које 
су са собом донели храбри космонаути Сернан и Стафорд, већ се на другој врше 
ужурбане припреме за следеће путовање брода из породице "ГЕМИНИ". Овај брод, 
"ГЕМИНИ 10". биће лансиран, како се сада предвиђа, у току јула ове године. 

Инг . Драган Кне:Јiсевиl! 
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ПРВИ МЕСЕЧЕВ ВЕШТ А ЧКИ САТЕЛИТ 

Coвjeili c"a aytlioAtaiiic"a cttiaющa Л у 11 а-1 О усйешно завршuла йрогра.ч 
научних ucitipa:llcuвaљa 
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Аутоматсна r.;oc ,щrчi<a станица "Л у н а-1 О" лансирана ј е снажном ранетом
-носачем 31 марта 19бб. године у 1 З ч асова и 4 7 минута по мос rювсi<Ом времену са 
територије Соојетс!{ОГ Савеза. Трећег априла у 21 час и 44 минута по мОСI<ОВсном, 
односно у 19 ч асова и 44 минута по ј угослове нсном времену "Л у н а-1 О" је ушла 
у селеноцентрнчr<у n утању, nоставши nрви Мссечев вештачнн сате;шт . 

Готово два месеца је аутоматсl<а станица "Л у н а-1 О' обављала cвojo,'tl 
научио,\\ апаратуром разна мерења . Предвиђенr1 научни nрограм био је у потnуности 
извршен, а о тварено је и ненолино наннадних радио-веза. Резерве елентроенерrије 
на аутоматсној станици -nрвом сателиту Месеца- nотnуно су истрошене ЗО . маја . 
Таtю је преюшута свана веза између Земље и Месечевог сателита, иаi<О је он наставио 
да се нреће по селеноцентричкој nутањи . 

YAteiuнuчкu йри,.а з 1-:рейшња "Лу~tе ЈС" око 1\!Iесеца. Цt· iu e :ж, на I<O ,I/e су дeiiiaљu 
саШелшТtа реално йриказани , објављен је у lll/CIIiy "Правда" 

До тренутна · nрестан"а антивног nостојања, то јест до пренида везе, "Л у
н а-10" је 4б0 пута обишла оно Месеца, прешавши за то време више од седам милиона 

километара. Унуnно ј е са први,\\ сателитом Месеца остварено 219 сеанси радио-везе. 
Пре."\\а телеметријсю1 '" подацима сви системи сателита и сва аnаратура радили 

су нор~1ално. Притисак ваздуха и температура у унутрашњости инструменталног 

одељења стално су бшrи у границама планираних величина - 850 до 8б0 милиметара 
живиноr стуба и 21 до 23 Uелзиј усова степена . 

Према звани ч но''' саопштењу Анадемије наука СССР , ЗО . маја је селеноцен
тричка путања "Л у н е-1 О" имала следеће параметре: 

најмања удаљеност од nовршине Месеца {у периселенију) - 378,7 кило-
метара; 

највећа удаљеност од nовршине Месеца (у аnоселениј у) - 985,3 rшло-
метара; 

период обртања сателита оно Месеца - 2 часа 58 минута и З секунде; 
yrao нагнба путање сателита према равни Месечевог енватора 72 степена 

и 2 минvта 
"Л у н а-10" ће обилазити Месец по селеноцентричкој путањи тоном неrюлико 

следећих година . 
Сада се ради на детаљној обради добијених научних податаt<а. Ипак, кано се 

истиче у саопштењу Академије наука СССР, већ сада се могу дати следећи заr<ључци : 
- магнетско поље у nростору оно Месеца је вео,\\а слабо ; 
- гама-спентрн површине .lV\eceцa су по свом карактеру веома блисю-r гама-

-спентрима базалтн1rх стена; 
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- густнна микромете рита у nростору оно Месеца је већа него у међулланет- 19б3. година 
ном nростору; 

-:- у близини Месеца заnаЖена је nовећана интензивност nотона честица нисне 13 21. март Ј92 З24 б5 8 дана 

енергиЈе, детшнчно елентрона ; 14 Ј З. аnрил 252 499 49 IЗ7 ,б дана 

- аномалије гравитационог поља Месеца нису велике. 15 22. аnрил 160 З58 65 5 дана 

lб 28. април 194 З88 65 10 дана 

1 

Ј7 22. мај 260 788 49 742,8 дана 

18 24. мај 196 288 65 9 дана . 19 б. аВГ\0СТ 2б7 497 49 273 дана 

1 
20 18. октобар 205 ЗО2 б5 10 дана 

• 21 11. новембар Ј82 216 65 з дана 

l 22 Ј б. новембар Ј92 З81 65 б дана 

Схема лeiiia ayiiioмallicкe c/iiшtUifC "Лу11а 10": Ј - Поце1Тi11а йpuвpe,l/ eua iiyiuaњa око 2З 1З. децембар 240 61З 49 ЈО4 , 5 дана 

Земље; 2 - Корекција йу1Тiање ле1Тiа ка Месщу; З - Opujemuaцuja с1uаницг iipe 24 Ј9. децембар 204 З91 65 9 дана 

коцења; 4 - Ro•teњe 11 ула:)lсен,е у селеиоцетТiрuцuу iiy1Тiaњy 
Ј964. година 

После обраде, резултати истрапшвања ће биnt објављени у научним часописима. 25 27. фебруар 255 52б 49 2б8 дана 

Једна од занимљивих појединости "живота" "Л)'-не-10" је емитовање мелодије 2б Ј8. март 266 З87 49 Ј94 дана 

химне '.'Интернаци~нала", са магнетофонске траке у њој, на Земљу. Емисија ове 27 27. март 167 Ј98 65 Ј ,2 дана 

мелодиЈе изршена Је седам лута. 
28 4. аnрил 2ЈЗ З73 65 7 дана 

с . к. 
29 25. ЗПЈЈИЛ 20З 29б 65 7 дана 

з о Ј8. МЗ) 207 зsз 65 8 дана 

ЗЈ 6. ј ун 228 508 49 ЈЗ6 дана 

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ВЕШТАЧКИМ САТЕЛИТИМА З2 ЈО. Ј УН 209 ззз 5Ј 8 дана 

СЕРИЈЕ "КОСМОС" з з 2З. ! У" 209 29З 65 8 дана 

З4 1. ) у.и 205 З60 65 8 дана 

Дванаестог марта 1962. године новинска агенција ТАСС је објавила, заједно З5 15. ј ули 217 268 51 8 дана 

с вешћу о лансирању вештачког Земљиног сателита "Космос-Ј", да је у Совјетском З6 зо. ј ули 259 503 49 212 дана 

Савезу заnочело остваривање још једног програма за истраживање горњих слојева З7 14. август 205 з оо 65 8 дана 

атмосфере и космичног простора у близини Земље. Овај програм се извршава ломоћу З8 Ј 8. август 2ЈО 876 56 82 дана 

вештачних сателита серије К о с м о с. До данас је лансИрано више од Ј 20 вештачю1х З9 18. август 2ЈО 876 56 9Ј дана 

сателита из ове серије. Узастолно лансирање ових сателита, нао и лостојање велиног 40 Ј8. август 2ЈО 876 56 92 дана 

?рој а сличних сателита у простору но ји онружује нашу планету, оАiогућили су сов- 41 22. август З94 З9.855 64 100 дана 

ЈеТСI<ИМ научницима да стално прате промене ноје настају у радијационим појасевима. 42 22. август 2З2 1.099 49 18 месеци 

Ови лојасеви, ноји окружују Земљу, нису статични. Интензитет зрачења у њима, 4З 22. август 232 1.099 49 Ј б дана 

нао ~ њихове границе, неnрестано се мењају . Праћењем ових промена ломоћу сателита 44 28. август 618 8б0 б5 100 година 

сериЈе "Космос" долази се не само до нових сазнања о простору који нас онружује, 45 Ј З. сеnтембар 206 З27 65 5 дана 

већ се могу давати и nрогнозе о радијационој опасности nред сваки човеков лет у 4б 24. сеnтембар 2Ј5 27Ј 5Ј 8 дана 

космос. На основу тих податана се дозвољава, односно nренида орбитални лет кос- 47 б. октобар Ј77 4ЈЗ б5 1 дана 

Аюнаута. 48 Ј4. октобар 203 295 65 б дана 

Поре.g тога, лансирањем сателита из ове серије исnитане су и разне ракете- 49 24. октобар 260 490 49 18 месеци 

-носачи, лроверен рад различите научне аларат~оре, извршено снимање ловршине 50 28. октобар 19б 241 51 8 дана 

Земље итд. 5Ј ЈО. децембар 2б4 544 49 1 година 

Овде дајемо нај важније nодатке о вештачким сателитима из серије К о с-
Ј9б5. м о с на основу званичних извештаја, односно nосматрања извршеннх у Совјетс:ном година 

Савезу. 52 ЈЈ . јануар 205 ЗО4 б5 8 дана 

19б2. година 
53 зо. јануар 227 1. 192 49 Ј8 месеци 

1 lб. 204 9б7 49 70 дана 
54 21. фебрар 280 1.85б 5б 2 године 

март 55 21. фебруар 280 Ј .856 56 2 
2 б. 202 1 5З5 49 499,3 

године 

апр11."1 дана 56 21 . фебруар 280 Ј .856 5б 2 
з 24. 2Ј6 707 49 Ј76 

године 

ал р кл дана 57 22. фебруар Ј 75 512 б5 2 
4 26. 285 З17 65 з 

сата 

апрвл дана 58 26. фебруар 581 659 65 60 
5 28. мај Ј90 1.587 49 340 

година 

дана 59 7. 209 З39 65 8 
6 зо. јун н 264 344 49 38,5 

март дана 

дана 60 Ј2. 201 287 65 5 
7 З8. ј ули 197 З5б 65 4 

март дана 

дана 61 15. 27З Ј .8З7 56 4 
8 18. 244 598 49 364,7 

март године 

август дана 62 15. 273 Ј .8З7 56 4 
9 27. септембар 292 346 65 4 

март године 

дана 63 15. 27З 1.8З7 56 4 
ЈО 17. онтобар Ј97 367 65 4 

март године 

дана 64 25. 206 271 65 8 
Ј Ј 20. октобар 234 901 43 576 

март дана 

дана 65 17. 210 З42 65 8 
12 22. децембар 198 З92 65 8 

аnрил дана 

дана 66 7. мај 197 291 65 8 дана 
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67 25. мај 20 7 350 52 8 дана 

68 15 . ј ун 205 334 65 8 дана 

69 25. ј у н 21 Ј 332 65 8 дана 

70 2. ј ули 229 Ј . Ј54 49 1 година 

7Ј 16. ј ули 550 550 56 50 година 

72 16. ј ул н 550 550 56 ДО 50 година 
73 16. ј ул н 550 550 56 ДО 50 година 
74 16 . јули 550 550 56 ДО 50 година 
75 16. ј ули 550 550 56 ДО 50 година 
76 23 . ј ули 261 530 49 9 месеци 
77 з. август 200 291 52 8 дана 
78 14. ав густ 206 З29 69 8 дана 

79 25 . август 211 259 65 8 дана 
80 з. септембар Ј .500 Ј.500 56 10000 година 
81 з . септембар Ј .500 1.500 56 10.000 година 
82 з . септембар 1.500 1.500 56 10.000 година 
83 з. септембар 1.500 1.500 56 10.000 година 
84 З. септембар 1.500 1.500 56 ЈО.ООО година 
85 9 . септембар 212 319 65 8 дана 

86 18. септембар Ј .З80 Ј .690 56 10.000 година 
87 Ј8. сеnтембар 1.З80 1.690 56 10.000 година 
88 Ј 8. септембар Ј .З80 1.690 56 10.000 година 

89 18. септембар 1 . З80 Ј .690 56 ЈО.ООО година 
90 Ј 8. септембар Ј .З80 Ј .690 56 ЈО.ООО година 

91 2З. септембар 212 З42 65 8 дана 

92 Ј б. ОЈ<тобар 212 З53 65 8 дана 

9З 19. октобар 220 522 49 2 месеца 

94 28. ОIПОбар 21 Ј 29З 65 8 дана 
95 4 . новембар 207 521 48 2 месеца 
96 23. новембар 227 ЗIО 52 Ј6 дана 

97 26. новембар 220 2.100 49 2 године 

98 27 . новембар 2 16 570 65 8 дана 

99 10. децембар Ј99 З20 65 8 дана 

100 17. децембар 650 650 65 60 година 
101 2Ј. децембар 260 550 49 3 месеца 
102 28. децембар 2Ј8 278 65 7 дана 

10З 28. децембар 600 600 56 ДО 50 година 

1966. ГОДЈЈНа 
104 7. јануар 204 401 65 
105 22. )ану ар 204 З24 65 
106 25. јануар 290 564 48 3 месеца 
107 10. фебруар 204 З22 65 8 дана 
108 11. фебруар 227 865 49 
109 19. фебруар 209 ЗО9 65 ? 
110 22 . фебруар 187 904 52 22 дана 

111 1. март 191 226 52 ? 
1Ј2 17. март 214 565 72 ? 
1ЈЗ 21. ма рг 210 327 65 
114 6 . аnрил 210 374 73 

П Р и м е д б а : Са нених од сателита серије К о с м о с на Зе.шьу су усnешно 
враliене каnсуле са научним интсру~tентима , а са "Космоса 110" пси Ветриli и Уг-
љенчиli. 

Литература: 

Ј.- · Астрономически!Ј налендарь 1.966, Мос1ша Ј 965. 
2.- Авиация и носмонавтина, Но 4 Ј966 , стр. 20-22. 
3.- Flug\velt, Heft З , 1966, strana 188. 

с. к. 
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ODREI>IVANJE ASTRONOMSKE JEDINICE 

Sve daljjne u meduplanetskom prostoгu astronomj odreduju \•rlo tal'no preko 
srednje da1jjne jzmedu Zemle ј Sunca. Тој ouzini dat је nazjv astronomska jedinica. 
Odredujucj daJjjnu p1anete u astronomskjm jedjnjcama, а zatim merenjem jste radjo
lokatorom u kjJomerrjma, moze se pokazatj kolika је ustvarj astronomska jedjnjca. 

Ranjje је ona vjse puta odredivana razJj(;jrjm astronomskj.m metodama. Rezultarj 
tih merenja astronomske jedjnjce ј radjoJokacjjski podacj jz 1961. godjne predstav1jenj 
su na sl. 1. Crni pravougannjcj predstav1jaju greske kako su ih samj autorj od.redjlj. 
Iz sJ. 1. је jasno da astronomske metode daju vrednost astronomske јеdјпјсе u granj
cama od 149,4 do 149,7 miliona km. S1. Ј na1azj se na str. 42. 

Radjo!okacjjska merenja 1961 g. dala su, kako se vjdj sa sHke, rezultate, kojj se 
medusobno s1azu ј mnogo su tacпijj od vrednosrj koje su doЬijene astronomskim me
toda.ma. Nema nikakve sumnje u pouzdanost ovjd rezuJtata, posto su merenj a jzvedena 
nezavjsno u trj zemlje ј na raznm talasni.rn duzjnama, а rasjpanja su u granicama 
ocekjvanih gresaka. Merenja su ponavljana vjse puta . Osetljjvost aparature Ьila је do
voljno velika da Ьi se sjgurno regjstrova1o odЬijanje sjgna1a od Venere. 

Rezultarj merenja astronomske jedjnjce radjolokacjjskjm posmatranjjma Venere 
1961. ј 1962. predstavleni su na sl. 2. (str. 43) u uveJjcanoj razmerj. Vrednost astronom
ske jediпjce, ро rj.m merenjima, 1ezj u graпicama od 149 596 600 do 149 600 000 km. 
Na sJicj su date ucestanosrj radjolokatora; njihove granjcne vrednosrj (408-2З88 Mltz) 
razlikuju se skoro 6 puta. Ako Ьi postojanje nae1ekrrjsanЉ cestica u meduplantskom 
prostoru јта!о Ьitnog uticaja na prosjjranje radjoralasa ovog djjapazona, onda Ьi me
rena da!jjna (ј vrednost astronomske jedjnice) na kraCim talasnim duzjnama Ьila ma
nja nego па duzjm, kod kojjh је јасј urjcaj jonjzovane sredjne. Odstustvo vjdJjjve 
veze jzmedu dobjjenih vrednosrj astronomske jedjnjce ј ucestanosrj na kojjma su se 
vrsila merenja govorj о tome da se utjcaj· meduplanetske sredjne nalazj u granjcama 
gresaka merenja. 

Podacj na sl. 2. dobjjenj su jz posmatranja kretanja sa.mo jedne planete. Radjo
lokacije Merkura i Marsa 1962. i Ј963. g. dozvolile su da se jzvedu nezavjsna merenja 
sa jos dve planete, Та merenja dala su rezultate koji se slazu sa rezultarjma radjo
lokacjjskih merenja Venene. 

Do jzvodenja radiolokacjjskih merenja najverovarnjjom se smarrala vrednost 
149 532 000 ± 7000 km. koju је dobjo Rabe 1950. g. posmatranjem male planete 
Eros (sl. 1). Greska Rabeovih merenja, prema onome sto su pokazala radjoJokacjjska 
merenja, jznosj 64 do 68 hiljada kilometara, rj. 0.04 % astronomske jedjnjce. Relatjvno 
vjsoka tacnost ovog odredjvanja potpuno odgovara potrebama astronomskjh posmatranja, 
ali је Ьila potpuno rtedovoljna za vodenje meduplanetnih kosmjckih brodova. Na 
primer, prj lansjranju kosmjckog broda sa Zem1je prema Marsu takva greska dovela 
Ьi do toga Ьа Ьi brod prosao 1 pored Marsa na rastojanju priЬJjzno jednakom 15 po
luprecnjka planete. 
~: i Na osnovj najtacnjjih radjoJokacjjskih merenja (sl. 2.) vrednost astronomske 
jedjnjce danas је poznata 100 puta tacnjje od vrednosrj koju је doЬio Rabe 1950. g., 
sto ima jzuzetan znacaj za kosmjcke letove. Dalje povecanje tacnosj astronomske je
djпice njje ogranjceno mogucnosrjma radjolokacjjskih uredaja nego netacnim poznava
njem parametara Venerjne putanje, njenog radjjusa ј vrednostj brzjne svet1ostj. 

"Prjroda" 1964/9, 
jz clanka "Uspesj radjoJokacjjskjh 
rnerenja" od V. А. Koteljnjko\ra ј dr. 

Pre\•od 
Ј. Arsemjevic 
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Курсеви и предавања па 
Народној опсерваторијп 

Народна оnсерваторнја на Кал мег
дану , у Десnотовој Ј< ули , организовала 
је у летњем nериодv ове го,тщне Ј<у р
севе за оне који има ј у воље да се упо
знај у са основним знањнма нз а тро 
номије. Курсеви су бесnлатнн , а наме 
њени су nоглавито средњешЈ<Ол Јщма 

Ј<О ји желе да учеств уј у у раду Народне 
опсерваторије нао спољни сарадници. 

Постоје два н урса, нюни, иамењен 
почетю1цима, и виши са оне који су 
прошле године завршили нижи '' УРС 

и вeli се оспособили да раде на о сnољни 
сарадници . Нижи курс обухвата увод 
у општу астрономиј у и основна .знања 
о инструментима. На вишем н урсу 

предаје се лрактична астрономија и рад 
са инструментима. Осим тога, за оба 
нурса одржавају се nредавања из опште 
и астроиомсне фотографије н нсториј е 
астрономије. 

Распоред лредавања је следеkн : 
Ни'Ј/си курс: уторнином , средом и 

nетЈ<ом од 10-11 часова 
Виши курс : уторнином и средом од 

11-12 часова 
Пракiitичне ве:!lсбе за оба курса: утор

ником, средом и nетном од 21-23 часа 
Oiituiita u aciupoнoAtCI{a ф01Тiографија: 

средом од 19 часова 
Иciiiopuja aC/Тi.po!IOAtUje: nетком од 

19-20 часова. 

Сто тридесет. година од рођења 
сер Нормапа Локјера 

Ове године се навршило 1 30 година 
од рођења једног од најистЗЈ<нутијих 
енглеских астрофизичара nрошлог ве
ка , Сер Нормана Џозефа Локјера. 
Норман Лок јер се родио 17. д1аја 

Ј 836. године, у Рагби ју . Он је прво 
био професор на Краљевском научном 
колеџу, у Лондону, а касније директор 
опсерваторије за Сунчеву физику, у 
Јужном Кенсингтону. · 
Локјер је 1868. гоДине, независно од 

француског астронома Пјера Жансена, 
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т1;рио Сунчеву хромосферу, НО ЈОЈ Ј е 
н дао тај назн в. Он је , такође , снренуо 
пажњу на чињешщу да слентрографн 

велике дисnерзије могу да буду уnот
реб_ъени за проучавање спеi<тра хро
мосфере и у доба нада није помрачење 

Сунца, што се без уnотребе тан внх 
ннструмената није могло ра_није nос
ти11н . Са нау чнино.11 <Ј)раннландом , 
Лонјер је пронашао nлеменити гас 
хел иј ум , тачније ре чено , идентифн
~<овао га је у Сунчевој атмосферн . 
О вај лроналазан ј е танође из 1868 . 
године . Ло~<јеров ва;нан проналазаЈ< ј е 
да спектар неке материје може да 
послужи за одређивање њене темnе
ратуре . Он је први успео да nосматра 
Сунчеве nротуберанце изван помраче
ња и сматрао је да је то један од ље
гових најзанимљивијих проналазаЈ<а. 

Лонјер је осни вач ч увеног прнрод
њачког листа " Nature" , но ји излаз н 
од Ј 869. године. Овај часопис је ве!; 
читав веЈ< сноро најважнији nрирод
њачни часопис на свету , а nоготово у 

земљама у којима се говори енглесн и . 
Јiокјер је nолуларисао астрономн ју 

и његов елие "Елементарна nредавања 
из астрономије" , но ји је објављен 1868. 
године , доживео је многа издања 11 
nреведен је на низ светсних јези"а. 
Лонјеров рад на пољу историје астро
номије и то нарочито астрономије 
стари~ нордијских народа је врло 
значајан. Његов "Стонхенџ и други 
старобритански намени споменици у 

светлости Астрономије", објављен 1906. 
и Ј 909, је од не малог значаја за 
расветљавање тих старих друидсних 

сnоменика нултуре. 

Сер Норману Лонјеру част енглесна 
оnсерваторија у Сидмоуту , у Јужном 
Девону , где је он радио , у друтој nо
ловини свога живота и умро Ј6 . ј уна 
Ј920. године, у дубокој старости , наз
вана је Норман Локјерова оnсервато
рија . 

Један кратер на Месецу назван ј е у 
част великог енглеског астрофизичара 
- Лојкер. 

Драгослав Ексингер 
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Неколико речи о "откриliима' 
М. Нешоввliа. - Добили смо свеску 
nод насловом "Откриliа Милаиа Н. 
Нешовиliа" . На насловној страни на
лазимо још и ово: "Материја и њене 
тајне" , "Из садржаја: 1. Реч две уместо 
nредговора, 2. да ли нас заиста Сунце 
греје" ?, "Др уто иэдање" и "Титово 
Ужнце 1965". Не знамо ко је издавач, 
шта више не знамо ни ко је штамnао 
ов у свеску. Треба nредnоставити да 
јавни тужилац у Титовом Ужицу неће 
тражити забрану растурања ове свеске , 
јер у њој нема нинаквих формалних 
прекршаја nротив друштва. А nошто 
наука нажалост нема свог тужиоца 

то he се ова свесЈ<З ширити међу љу
дима без ю<аЈших ограничења и казне . 

"Могу напоменути још и то да сам 
врло ~1ало времена nровео у стварним 

истраживањима а све остало време у 

nроверавању эакључака до којих сам 

дошао не служећи се никаквим ин
струментима и избегавајући матема
тичке једначине и хемијске формуле" 
хвали се аутор. Ова констатација јасно 
говори о методи М . Н. Нешовиhа. Из
бегава оно што не зна. Али и nоред тога 
што не зна математику и хемију- na ни 
друте науке - он је дошао до таквих 
эакључака које је "аnсолутно немогуhе 
да lie икада ИЈ<О моliи да оnовргне" . 
"Крвав и сувише Ј<рвав ·четрдесето
годишњи данак морао сам платити мајци 

nрироди да ми омогући да дођем до 

њених тајни Ј<Оје је она до сада љубо
морно чувала од људских nогледа . . " 
-каже М. Н. Нешовић. " .. . кожа 
ми се јежи када се сетим тешких дана 
које сам провео тражеkи стварну истину 
и законе .. . " 

А како се тек нама кожа јежи над 
читамо "генијална" откриkа М. Н. Не
шовића! Па како жалимо ту "јадну" 
науЈ<У којој Нешовиk поставља овакав 
ултиматум : "оно што тражим са својом 
расправом јесте да савремена науЈ<а 
одмах призна заблуду и прихвати у це
лости моја тумачења као једино ис
nравна . .. " 

А ево одговора на постављено пи
тање на насловној страни : " ... Сунце 
не греје нашу и остале nланете својом 
топлотом · - веk топлоту за коју др
жимо да нам долази са Сунца, произво
ди сама наша плаиета са својим омота

чем - ваздухом - док је Сунце у тој 
работи својом гравитацијом само по
маже, пошто наша планета "Сунчеву 

топлоту" производи noмoky Суичеве 
гpaвuiiiaцuje" . А да се то доЈ<аже по
звана је у no~юh не само сопствена ге
нијалност, него и цитати из бибm1је, као 
и nодаци "омрзнутих" наука - али, 
јасно , интерлретирани на сво ј начин. 

Има у овој свесци много штошта. 
Cpelioм , иm1 нажалост, папир трпи 
све! Трпи, рецимо, и "објашљење" 
Сунчевих лега "ноје и нису ништа 
друго већ отвори - амбиси - у које 
су са његове површине nроnали - по

тону ли доле у уиутрашњост велики бло

нови и номnленси његове на nовршини 

вeli чврсте материје ... " Или, реци
мо, оно у вези са Марсовцима: " ... да 
би сачували оио мало воде и ваздуха 
но ји им је ј ош стајао на расnоложењу и 
становници Марса почели ло nоврши
ни своје nланете Ј<Опатн не много ду
боке , али зато доста широке, нанале 
да би у њих прикупили најгушhе сло
јеве своје атмосфере . . . " Итд., итд . . .. 

На оно 40 страница ове свеске 
санулљено је толи](о незнања, да она 
може да послужи као школски nри

ручник за незнање. Али надајмо се да и 
nоред своје I<орисности неkе доживети 
своје треkе издаље. АЈ<О се ИПЗЈ< nојави 
тада би је требало - због обзира пре
ма науци- судски забранити. 

Т. Ђ. 

Ameriёka izlo:Њa.- Povodom 20-go
disnjice Narodne tehnike Jugoslavije, Ju
gosloveлsko astronauticko i raketno dru
stvo (JARD) organizovalo је u svojim 
prostorijama Americku izloZЬu projekta 
"MERCURY" i "APOLLO" . Izlozbu 
је, u prisustvu veceg broja delegata iz 
drustava Narodne tehnike Jugoslavije, 
drugih drustava i pojedinaca, otvorio dipl. 
inzenjer Milivoj Jugin, clan Saveznog 
Odbora JARD-a. U kracem izlaganju 
inz. Jugin је izлeo razvoj americkog 
programa za istrazivanje svemira, s os
vrtom па projekte "MERCUR У" · i 
"APOLLO" cije su makete Ьile prika
zane. Izlozene makete svemirskog broda 
"MERCURY" u prirodnoj velicni, broda 
"APOLLO" umanjenog cetiri puta, 
ралоi sa fotografijama iz bogatog ame
rickog programa istrazivanja kosmosa, 
kao i nekoliko prigodnih filmova iz ob
lasti astronautike, ucinice da ova grana 
tehnike stekne sve vecu popularnost. 

lng. D. К. 
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U okviru ispitivanja zasttte od kos
mjCkjh radj jacjja и Cornell Aronaиtical 
laboratorjj j naиcntct sи ро tjgJj dobre 
rezиltate и deljтjcnoj јтиnјzасјјј тjseva 

od radjjз cjja ротоси enzjтa ureaze јЈј 
dej s r,ют anrjrela od zeceva kojj и 
рrјта1ј и.rеаzи . opjtima sa 657 zj,. -
tinja pri zracenjи od 800 rentgena pod
leglo је 80° 0 netretiranih а а то 30% 
tretiraпih тiseva. 

В. А. 

(М R, 16 тај 1966) 

Krajem 1965 godine u Svedskoj su 
ispitana dva raketna motora tipa HR
-ЗF na hiЬridni роgоп sa azotnoт kise
liпoт kao OksidatOГOШ ј CVГStiт gori\IOт 
" tagaform" koje izradиje firтa "S \\•enska 
FШgтotor". Gori vo se spontano pali и 
kontaktи sa аzоtпот kise linoт, vеота 
brzo sagore\•a i ne zahtc\ra slozeni proces 
proiz\•odnje . 

В. А . 

(V01·p. 1·ak. te/1 ., 5, 1966, g. 105) 

NASA је od1oiila prvi 1et bez 
posade do Marsa "Voyagcr" - od 1971 
za 197 З. god. Planirana sи tri leta " Mari
ner-a" do Venere ј Marsa. Najpogodnije 
vrcme za let ka Veneri javlja se svakih 
Ј9 тesec i, а za Mars- svakЉ 25 тeseci . 
Polovinom 1967. predvida se let do Ve
пere тodifikovanog broda " Mariner 4" 
koji је иspesno zavrsio тisijи do Marsa 
и 1965. Риt do Venere trajace tri do 
cetiri meseca . Mariner treba da pride 
Veneгi na rastojanje таnје od 34.700 km 
(koliko је izvrsio "Mariпer 2"). U 1969-ој 
predvida se lansiranje dva teza broda iz 
serije "Mariner" koji се pиtovati 9 me
seci do Marsa. Za 1975-tи godinи pred
' ' ida se \et d\•a jednaka broda "Voyager" 
koji treba da oblete Mars i da spиste na 
пјеgоvи povrsinи velike kapsи1e sa instrи
тentiтa koji treba da dаји podatke о 
postojanjи zi,•ota na Marsи. 

В. А. 
lmиaVI:a З , \966, р . 363) 

Iz serije sovjetskih satelita Cosmos 
иspesno sи lansirana d\'3 no\ra sate1ita 
"Cosтos 1 17" - 6 таја а "Cosmos 118" 
- 11-og maja ove godiпe. 

В . А. 

(Missiles and R ockets, 16. V Ј 966) 
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Opitima sa raketama " Skaut", ·z
пsena sи и ok,• irи NASA, i piti,·an ja 
zagrevanj a os trog ' ' rha rakete dиzine ~ 
4 т pri иlaskи и atmosferu, u ci lj 1 

upoznavanja karakteristika procesa ag -
re,·anja zastitnog skrena kosтickog br da 
" Apolo" . Predvidajи se jos dva opit a 
u tokи 1966 i Ј 967 godine da Ьi se up t
punili ро toj e ёi laboratoriski podaci. 

В . А . 

( ll op1·. rak . re/1 . 4, 1966, р. 99) 

Nastav1ja se rad na programи " Apol ·' 
koji predvida let ekipe od tri ёoveka na 
Mesec. Prvi let sa posadoт pred\•ida е 
za oktobar 1966 god. Prograт obиh,•at a 
boravak broda и orЬi ti и tokи - 14 
dana sa ciljeт da se izvede niz eksperi
menata. Spиstanje broda na M esec ne 
осеkије se рге aprila 1968. 

В. А. 

( Vop1·osy 1·ak . relz. 5, 1966, р. 101 ) 

Uspesno је 1ansiran 17 febrиara 
1966. drugi francиski istrazivacki sateћ t 
D. 1-А. Lansiran је ротоси rakete 
"Diaтant" sa poligona и Наттаgir-и 
и Alzirи. Satelit је tezak oko 20 kg ci
lindrjcnog oЬ\ika, precnjka oko 50 ст 
i deЬljine oko 20 ст sa cetiri ploce sa 
sиncaniт celijaтa i cet jri antene dиge 
oko 75 ст. 
Naтenjen је иgla\• noт geodetskjт is

trazivanjima. 

(Interav ia, З , 1966, р. 283) В. А. 

U Japanu se radi na ostvarivanju 
plana kojiт se predvida lansiranje prvog 
japanskog satelita pocetkoт 1968 godine. 
Satelit се Ьiti tezak oko 68 kg. Bice 
lansiran preko cetvorostepene rakete 
"м 4" Cija се prva tri stepena Ьiti sa 
pogonoт na cvrsto gorivo kompozitnog 
tipa na bazi poliuretana i aтonijuтper
h1orata, dok се cetvrrj stupanj iтati 
pogon na \•odonik peroksjd . Izvor na
pajanja aparatura u sate\jru sacinja\•ace 
5000 sиncanih eleтenata. 

В. А. 
( Vo pr. rak. teh. 4, 1966, р . 97) 

SAD su pred1oiile Saveznoj Re
publici Nemackoj zajednicku razradu 
kosmickih letilica za ispitivanje planete 
Jupiter. D\•e zapadno nemacke firme vec 
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rade na licпiт projektima. То su ko -
тicki brodovi " jura" 1 i 2 predvideni 
za proletanje pored jupitera na rasrojanju 
oko 200 hiljada kiloтetara od centra 
planete . Letilice treba da budu ospo
soЬljene za ispunjavanje sledecih fun
kcija : fotografisanje po,rrsine Jиpitera, 
merenje infracr\•enog i kosmickog zra
ёenja , teтperatиre i тagnetnog ро1ја, 
od redivanje sastava atтosfere jиpitera i 
тere nja gusrine тeteor ita pri proletanju 
kroz asteroidni pojas. Tezina letilice treba 
Ја izno i oko Ј 000 kg. 

В. А. 
( l/ oprosy 1·ak . telz. 4, 1966, 1 . 99) 

lspitivanje (;i}eanske pustinje na 
Са\ата platou ротосi се razvoju metoda 
i postиpaka za ispiti vanje иs lova na Marsи . 
U ovoj oЬlas ti kisa nije padala od kako 
ратtе i najstariji zivi stanovnici. U aтe
rickiт laboratorijaтa NASA - JPL 
Ьiсе ispirivane тogиcnosti uspostav\janja 
i odrzavanja zivora na иzorciтa ovog 
pustinjskog zemljista. Naucпici sтatraju 
da се slicna ispitivanja koja se predvidajи 
u predelu Victoria Land na Antarktikи 
dati rezи1tate jos Ьlize uslovima na Marsи 
gde vlada niska teтperarura. 

(Nf /R , 16 тај \966) В. А . 

Pocetkom ove godine na poligonи 
White Sands и SAD izvrseno је cetvrto 
i poslednje иspesno ispitivanje sistema 
za spasavanje kosmickog broda "Apolo" 
u slucaju havarije. Ispitivanje је izvrseno 
pomocu rakete "Little Јо 2" koja 
је nosila kosmicki brod "Apolo" i 6800 
kg tereta. 80 sec pos1e starta raketa је 
donela brod na visinu od 18900 m pri 
cemu је brodu saopstena brzina od 6180 
m/sec. Raketa је zatim izvrSila zadati 
тanevar pri cemu је stvorila uslove koji 
odgovaraju situaciji havarije. Signali nas
tale "havarije" pustili su u dejstvo sistem 
za spasavanje koji је odvojio . kosmicki 
brod od rakete, izneo ga na visinu od 
22500 m gde је brod Ьiо stabllisan i 
pomoёu tri padobrana vracen na Zemlju 
bez ostecenja. 

В. А . 

( Voprosy · rak. teh. 4, 1966, р. 98) 

Firma "Aerojet' је razradila i sta
ticki ispirala rakctni тotor na cvrsto 
gorivo sa prstcnastom koтorom sagore
vanja ј тlaznikoт koji se тоzе regulisati. 
U mlazniku se nalazi jedno centralno 
telo koje moze da sc preтesta hidrau
lickim purem dиz ose, tako da dolazi do 
promene povrsine grla тlaznika, а time 
i do proтcne pritiska u komori , usled 
cega se mепја i brzina sagorevanja 
cvrst g goriva. 

В. А. 

( Vop 1·. rak. telz. , 5 . .1 966, р. ЈО2) 

lspitan је specija1ni priЬor za op
ravku zuba koj i treba da pos1иz i ast.ro
nautima. Ukoljko se u toku duzeg leta 
pojavi potreba astronautj се тос i jedan 
drиgome da ukazu pomoc u leёcnj u zuba. 

В. А. 

(M /R , 18 april Ј966) 

Vise od 100 zivotinja (miseva, pacova, 
pasa i majmuna) provelo је 236 dana u 
komori sa 100% kiseonika na snizenom 
pritisku od oko 0,3 atm i dokazalo mo
gucnos t opsranka u takvoj atтosferi. 

В. А. 

(M /R, Ј8 april 1966) 

Na zasedanju Medunarodnog Ko
miteta za vasionska istrazivanja (COS
PAR) odrianom u Becu od 10--19 maja, 
sovjetski naucnici su ро prvi put izneli 
detalje svoga posrupka za sterilizaciju 
vasionskih brodova. Metoda је analogna 
onoj koja se primenjuje u SAD. Ko
riste se tri postupka: а) fizicki - vreli 
vazduh (na 160-200°С), jonizujuce zra
cenje i ultravioletno zracenje; Ь) hemiski : 
rastvori Ьеtа propiolaktona, vodonik perok
sida ili sme§e gasova (etilen oksid, ugljen
dioksid, freon i dr.), i с) mehanicki. 
Najpogodnija је komЬinacija ovih pos
rupaka. 

В. А. 

(M/R, 16 maj 1966) 
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ИЗ ПРОБЛЕМАТИКЕ 
МЕЂУНАРОДНОГ ЛЕТА 

Да би на "анихилационом космичком 
броду" долетели до звезде удаљене 
12 светлосних година, и да би се 
вратили, потребно је при корисном 
терету од 10 тона најмаље 200 хиљада 
тона материје и исто толико антима
терије. То је УI<упно 400 хиљада тона 
"анихилационог горива". 

Однос снаге ракетних мотора и целе 
масе ракете већ данас је такав да би 
"интерпланетна" варијанта мотора пут
ничЈюг аутомобила од 200 КС морала 
бити теШЈ<а највише 50 милиграма. 
То је десети део тежине канцеларијске 
спајалице. "Међузвездана" варијанта 
таквог мотора морала би имати још 
знатно бољи однос између снаге и масе. 

За време путоваља са постојаним 
убрзаваљем 1 g до небеских тела у 
маrлиин Ориона, и обратно, посада 
међузвезданог брода остарила би свега 
за 30 година, иако би за то време на 
Земљи прошло три хиљаде година. 

с. к. 

МОГУ ЛИ СЕ ИЗЈЕДНАЧИТИ 
УЗРАСТ ОЦА И СИНА? 

Каио решити проблем из дилатације 
времена? 

Многи наши млади читаоци чули 

су или читали · о дилатацији времена, 
о чиљеници да време утолико спорије 
пролази, уколико се брже крећемо. 
Познато им је и да се ово успораваље 
времена може опазити, односно мерити 

тек код изванредно велииих брзина. 
Ипан, не знају како да израчунају 
величину дилатације времена, односно 
разлику до које може доћи у рачунаљу 
времена на Земљи и у космичком броду, 
који је с ње полетео и креће се брзином 
која је блиска брзини светлости. Моле 
нас да им помогнемо у томе. 

Исцрпан одговор на то питаље ис
испунио би много страница нашег 

часописа. Покушаћемо да будемо краћи 
и што је могуће једноставнији. Одговор 
ћемо дати у облииу конкретног при

мера : 

Замислимо да је млад иосмонаут, 
чија је старост свега 25 година , кренуо 
на међузвездано путоваље. На Земљи 
је оставио сина чији је узраст тек З 
године. Претпоставилiо да ће фотонски 
међузвездани брод летети брзином 
250.000 километара у секунди. Пос
тавља се питаље , колико отац мора 

путовати том брзином да би се по 
узрасту, односно по годинама старости 

изравнао са својим сином? Разуме се, 
одговор тражимо у земаљским годи

нама , а не годинама космичког брода. 

Најкраћи одговор је следећи: 
Из теорије релативитета је познато 

да се време мерено на Земљи, и време 
мерено у међузвезданом броду .~ory 
повезати следећом формулом : 

Овде је v брзина међузвезданог брода, 
а с брзина светлости . Знајући то, наћи 
ћемо тражену разлику у времену t 
(у годинама) из једиачине 

3+ t = 25 + t 1- - - -~ (
250,000)2 
300,000 

Добијамо да је t - 49 година. 
То значи да отац, који је стар 25 

година, мора 49 година путовати бр
зином 250.000 километара у секунди 
како би постао једнако стар као и 
љегов трогодишњи син . Када отац 
заврши такав лет љегов син ће имати 
51 годину. Захваљујући дилатацији 
времена, исто тоЛИЈ<о ће имати и отац. 

Овај пример узели смо из збирке 
задатака и питаља која је недавно 
објављена у Совјетском Савезу, под 
насловом "Задачи для юного космо
навта". Њен аутор је А. В. Ротар. 

с. к. 

СНИМЦИ ПОМРАЧЕЊА СУНЦА ОД 20 МАЈА 1966 
- В . ст р. 28 -

9h 16,8m 
9 18,0 
9 19,2 
9 20,4 
9 21,5 

Времена снимаља по SEV 
)Qh 19,8m 
10 26,7 
!О 34,7 
10 40,7 
10 46, 7 

J1h 57,5m 
Ј 1 58,5 
11 59,7 
12 0,9 
12 2, 1 



)W!SIONA. 

На 17 снимака Сунца у размацима од по 10 минута види се цели ток по:.tрачења. Снпмак Мила 
Лукпћа авиоиском камером. 

- Уз члана•< на страю1 29 -
ПЛАНЕТОЛОГИЈА 

MIKRORAKETNI MOTORI 

() 

" APOLO" 

() 

DZEMINI 

() 

АЈРА БАУЕН 

() 

ИСПИТИВАЉЕ МАРСА 

1966-3 

Ричард Гордон, по нзпаску из "Џемини 11 " попео се на петил11Цу 
"Ејџнп у. Лево се видн Земља, 300 км испод астронаута 
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МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 11РУ'ЬЕР БОШ

КОВИЋсс И ПРЕТПЛАТНИЦИ ЧАСОПИСА "ВАСИОНА" ДА ШТО 
ПРЕ УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНУ ОДНОСНО ПРЕТПЛАТУ КАКО БИ 

11ВАСИОНАсс МОГЛА И ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ИЗЛАЗИТИ. 
ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ МОЛЕ СЕ Т АКО'ЬЕ ДА У КРУГУ 

СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА НА'ЬУ НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА И ПРЕТ

ПЛАТНИКЕ "ВАСИОНЕ". 

Прет плата и члапарина шаљу се на жиро рачун 605-8-161 

У р е ђ 11 в а •1 1< 1.1 о д б о р 

,·{р РАДОВА/-! ;_[A/-!Иii , НЕНАД .!АНКОВИЋ , Ииж . МИВИВО.Ј .!УГИН, 

1/нж· . ДРI\ГУТИ/-1 КНЕЖЕВ11Ћ , СТЕВАН КОРДА, АЛЕКСАНДАР I<УБИЧЕЈЈА 
Инж, I<OCTA СИВЧЕВ 11 др . БРАНИСЛАВ ШЕВАРЛИЋ 

Одг овор11и ypeдN tl " 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

Насловll)' cйipaNy израдио ПЕТАР КУБИЧЕЈ/А 

ВАСИОНА, часопнс за астрономију н астронаутику. Издаје 
Астрономске друштво "Руђер Бошковић" и Комисија за астрона
утику ВСЈ . Годишња претплата : за нечланове НД 10 (СД 1000), за 
чланове оба друштва НД 8 (СД 800), за учени не свих шнола НД 5 
(СД 500), за иностранство НД 30 (СД 3000). Поједини број НД 2, 5 
(СД 250) - Власник н издавач Астрономсr<О друш:во "Руђер 
Бошковић", Београд. Уредништво и администрацща: Београд, 
Народна опсерваторија, Калемегдан , Горњи Град. Тел . 624-605 

Претnлате слати у корист рачуна број 605-8-161 . 

Штамnа : Издавач ка установа "Научио д~ло", Бео t· рад, Ryt<a Караџића 5 

t'• 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС З А 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XIV 
1966 БРОЈ З 

БЕОГРАД 

ПЛАНЕТОЛОГИЈА - МЛАДА НАУКА 

Пл:нrетологиј а ("астрогеологнј а" нл н "геолоп1ја планета ") ј е нау t <а но ј а проу
чава планете и њихове сателите са упореди е геолош t<О-морфолошне тачне nосматраља. 
Према делонруту знања планстолога , улази у изучавање морфологнј е , материјал ног 
састава , струнтуре и историје развип<а л итосфере nланета 11 њихових сателита. Као 
основне методе nланетологије јављај у се морфолошне, а нарочито фотогеолошне, са 
извесном nопраВI<Ом nоследњих , с обзиром на различите физичне услове Земље и 
других nланета. При изучавању састава и струнтуре материје ноја се налази на nо
вршини Месеца и планета, широно се исноришћу ј у астрофизичЈ<е методе - пола
ризациона , албедо , нолориметри јсr<а , луминесцентна 11 радиоастрономсt<а ; а при и с
питивању вулнанизма Месеца и Венере - спентросноnсна . За објашњење поренла и 
старости облиr<а рељефа планета (nореюю Месечевих нратера и цирнова, старост 
Месечевих мора, поренло Марсових оаза), прн састављању нарата изоnаха- линија 
једнаних дебљина nоi<ри вача лаве у Месечевим морнма , велини значај имај у статис
тичне методе исnитивања. 

Ј5. марта .1955 . године у СССР-у ј е прн Соесавсзном Географсном др уштву 
Анадемије наука основана Комисија за планетологиј у (бивша "астрогеологија") , 
у чијем раду учествују геолози , вут<анолози, геоморфолози, астрономи , геофизи
чари и геохемичари - из Лењииграда, Мос r<ве , Петроnавловсна (на Камчап<и), 
Алма-Ате , Кијева и других градова Сов јетсног Савеза . У њеном састав у су три сен
ције : астрономСI<а геологија, селенологија , ареологија н ареографи ј а. Ма ј а Ј 965. 
године Комисија је одржала ве \; V Свесавезни симпозијум no nроблемима плане
тологије, у чијем раду је учествовала више од Ј50 људи, I<о ј и су представљали 75 
научно-истраживачi<ИХ организација. На Лењинrрадсном Универзитету већ шест 
година nредаје се сnецијални нуре "Упоредна морфологија Земље и других nланета 
(увод у nланетологију)". У геолошr<о ј служби САД танође nостоји Одељење астро
геологије, чији ј~:: главни задатан селенолошно нартирање површине Месеца . По
чепюм Ј 966. године у Чехословач i<О ј ј е основан Одсе t< nланетологије на челу са Др 
I<онрадом Бенешом. У области nланетолоrије раде таt<ође научници Мађарсне, Не
мачне ДедЮiфатске Републине, Буrарсне, ЕнглесЈ<е , Јапана и других земаља. 

Главни савремени одељци nланетологије су, осим геологије , селенологија , 
хермесологија и афрологија ("геологи ја Венере") . (Назив "афролоrија" био је nред
ложен од стране аутора 1964. године на место дугог "афродитологија") . 

СЕЛЕНОЛОГИЈА (nоненад у литератури "селеногеологија" у садашње време 
nредставља nосебно важан и најбоље развијен (после геологије) део nланетологије. 
Она се јавља и нао најстарији одељан nланетологије . 1963. године навршило се равно 
300 година од дана nојаве на свет nрвих селенолошних радова, написаних од Роберта 
Хука (1665.). Овај исти научню< је ( Ј668. ), уnоредо с Атанасом I<ирхером ( 1665.)и 
Николом Стени (1 669.), био један од првих геолога. У снладу са својим основним за
дацима, у nериоду када улази у изучавање рељефа, материјалног састава, струнтуре и 
историје развитка Месечеве литосфере, селенологија може бити подељена на селетю
Аюрфологију, селеиойеШ.рографију са штсељерскоАt селеиологијом, селmоiйекt.Тtоиику и 
uctu.opujcкy селенолошју. Главни циљеви савремене селенологије су да се об јасни: 
Ј ) историја развитt<а nовршине и литосфере Месеца, 2) nоренло прстенастих облина 
њеног рељефа , З) природа Месечевог тла и оцена његове механичr<е чврстине . 

Инжењерска селенологија , но ја се бави изучавањем Месечевог · тла и његове 
сличности са Земљиним, јавља се сада, у облю<у све већег прантичног значаја и нај
брже се развија ~· области селенологије. Већина селенолога сматрај у , да нано рељеф, 
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тако и састав Месечеве nовршине имају тектонско-магматсну nрироду а само у маљем 
стеnену (по Џ . Грину, 1964.) они су условљени nадањем Ј<ОСh1ИЧЮ1Х остатана . У том 
смислу су најnодесније за уnоређеље са Месечевим врло шуnљинаве стене , I<O je се 
јављај у нао nродунти Земљиног вуm<аю1зма, нао шљана , туф и nловуkац. Системи 
Месечевих светлих и радијалних формација , 1<а 1<0 се nредпоставља, нису састављени 
од вулнаисног пеnела и избачених метеорсних енсnлозија , веk у себи садрже и номаде 
разт1читих размера , избачене при образоваљу радијалних нратера. То ОЈ<ругло Ме
сечево l<амеље, ноје ми видимо у nредњем плану нружне nанораме, снимљене "Лу
ном-9", углавном представљај у вулнансЈ<е бомбе , избачене из најближих вулнансних 
нратера . Њихова незнатна утонулост у Месечеву основу лоназује нано довољну чврс
тину, тано и невелину слецифичну тежину и малу сил у удара тих "творевина типа 
намеља" . Мало је вероватно, да би они h10ГЛ11 бити метеорити или чан намеље ној е 
се снотрљало са неких страна најближих планина- танвих планина у рејону приспелс 
"Луне-9" ,у сваном случај у у радиј усу од 1,5 KAt ми нисмо видели. 

За разлину од Земље, те1<тонина ловршинс1<ИХ слојева Месеца нема набрани веk 
грудвасти нарантер ноји је последица неnостојаља седиментног омотача и присуства 
велиi<Ог развитна енсплозивних поремеkаја. На Месецу (а танође на Земљи и на 
Марсу) највише је распростраљена дијагонална система дислонација СЗ и СИ, у 
у којој nреовлађује правац СЗ . Затим долази меридијансна, дон система дислонација 
З-И, по своме бро ј у заузима nоследље место. 

У резултатима испитиваља и мереља ло фотосиимцима, на Месечево ј nовр
шини су била утврђена таi<Ође хоризонтална nомераља по дислокацијама с амплитудом 
нлижеља од ненолико до 32 KAt. Најбоље nознати nример те врсте nомераља, чија 
амnлитуда износи оно 12 кАt, јавља се с десне стране дуж дислокације ноја сече l<ратер 
Каnелу . 

1896. године францус1ш селенолози М . Леви и П . Пузе су установили 5 ос
новних етаnа у историји развип<а Месеца: 1 - доселенолошна, тј. етаnа развитна 
Месечеве ловршине пре образоваља на њој тврде норе, 11 - образоваље nрве Ме
сечеве 1<0ре и ствараље nрвих дисЛОЈ<ација , 111 - доморсна етапа нада је створен 
рељеф, IV- морсна и V- nостморсна . У даљем В. Хомел (1919.), Ман Евен (1929 .), 
А . В. Хабаков (1949, 1960.), Е. Шуманер и Р. Ханман (1960, 1962, 1963) nоделили су 
доморс1<у и nостморсну етаnу Месечеве историје на више одељана . Према љи.ховим 
и nоследљим резултатима , снала Месечевог развип<а може се представити у облину 
селенолошне таблице, где је редослед nериода рељефа и струнтура означен наизме
ничним скраkеницама, nочиљуkи од најстаријих и завршавају1ш се најмлађима. 

Савремену епоху нарантеришу творевине најмлађих Месечевих нратера, от
нривених дислонација тиnа Арнадејсног и Цигинујсног гребена, осулине на странама 
старих кратера и цирнова а nотом неi<ОЛИЈ<О Месечевих нула. Последњи облици се 
у nотnуности налазе у пределима мора елинонтиненталиог тиnа. Месечеве куле nред
стављају самосталне облине рељефа настале nод утицајем магматсног надимања морсне 
ловршине (хиnотеза Kurda fon Bi1ova, 1964.), или слично Земљиним штитастим вул
нанима са течном базалтном лавом (хиnотеза Вилијама Пикеринга, 1906, 1920.). 

Апсолутна старост и дужина трајаља ових или других nериода у историји раз
витна Месеца остаје још увен у знатном стеnену неодређена. По оцени А. В. Хабанова 
(Ј 960.), заснованој на вулнаногенетсној и селенолошној хипотези, дужина савре
меног nериода износи 25 хиљада година, Коперничног и Ератостенсног заједно од 
2,5 до 5 милиона година, а дужина свих nознатих нам одељака Месечеве историје , 
заснована на nриродном селеноморфолошном летоnису, не nрелази 200 мил. година. 
С друге стране по оцени Шуманера, Ханмана и Еrлтона (1963 .), такође заснованој на 
статистичком исnитиваљу делова Месечевих кратера, који полазе од тога , да су сви 
нратери метеорског лоренла, Месечева мора су створена пре 4,5 милијарди година, и 
сходно томе Копернички и Ератостенски nериод, заједно, одговарају већем делу 
се;1енолошног времена. При томе Колернички nериод заузима нешто маље од nоло
вине целокуnног тог интервала (Шумакер, Хакман, 1963.). Несумљиво је једно, да на 
Месецу nостоје кано вуЛЈ<ански (тиn калдера и мара) тако и метеорсни кратери . 
Према томе обе оцене аnсолутне старости Месечевих мора (Хабаков) реда 107 год. у 
суштини могу се сматрати само као вероватна и теоријска значења доњих и горњих 
граница, између којих се утврђује стварна старост. Канва је она? По нашем мишљељу, 
за старост процеларских морских локривача треба усвојити средљу вредност - 10• 
година; јер она највише одговара објективним морфогенетским условима Месечевих 
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Е Р А Инденс П Е РИОД Инденс 

VIII Са време на епоха м 

VII Конерннчнн 

По тм рсна РМ 

V Ј Ератостенсни Е 

Морсна м V Онеансни (Процеларсни) о 

I V Птолемејсни (Архимедсни) р 

I 11 Алтајсни + А 

Доморсна АМ 

II Хиnарсни (Апенинсни ) н 

I Стари Апt. 

Доселенолошка 

-1 Старији стадијум у развитну Месечевих мора, на чије постојаље 

су у1<аза.nи веk Ф . Фаут ( 1907), Хомел ( 1919.) и Мак Евсн ( 1929.) 

површина и, у сваном случају, по реду величине довољно могуkим .* Даља детаљнија 
старост мора и дужине селенолошких периода остају нам непознате с обзиром на 
стварну ноличину односа вулнансних и метеорских нратера на Месецу. Па ипан , 

*Треба приметити да с том одредбом по реду величине одговарају и више реалне 
оцене старости Месечевих мора , које су биле добијене приликом исноришkаваља 
метеорског рачунаља Месечевог времена од К. А. Лубурсног ( 1959.), Г . I<рајпера 
(1960.) и Џ . Филдера (1 963). 
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иано не постоји та детаљна одредба старости , пр иr< азанн одн ени ред и његова оцена 

остају, по и згледу, неи змењени . Mopcr< a ла ва на Месецу, по мишљењу многих испи
тивача , има базалтнн састав 11 у пределима Онеана Бура образу ј е сноро раван лон
ривач са средњом дебљнн м нешто више од 1 к .н . Прнназани резултати о старости , 
саставу и моhности процеларс l<ог система пружа ј у могу lнюст њих вог упоређења с 
гнгантсю1м областнма лаве , п оз натим 1 <0д нас н а Земљи ноји су створени у мезо
зо јсно ј ери ЗемљИl·l е н стор 11ј е пре 70-200 M II ЛIIOHЗ година. Тано например плип<а 
базалтна подгорина Денана у Иидији 11ма средњу дебљин у OI<O 0,6 l< ,н и понрива пов р
шину сноро 500.000 /( 11/'. Дна 0 1 <еанс 1<И Х басена на Зед\Љ II , r<о ји су се образовали у 
исто ј ерн , таr<ође су изграђен а од ба зал та у одељцима триј ас 1<е старости. (Апсолутна 
старост nл итю1 х стена износи 0,7- 1.4 .108 година триј ас 1<И Х -1 ,2-2, 3.108 годи
на) . По реду вели ч 1ше, старост тих понри вача од базалтне лаве на Земљи подудара 
се са старошh '' Процелари ј а . Што значи да морсна ера селенолошне историје прибли
Ж IЮ одговара геолошно ј мезозо ј с r<о ј ери и , према томе, Ератостенсни , Колерни
чни и Савремени лериоди После,,юрсне истори ј е Месеца могу се условно уnоредити 
с Палеогеним , Н еогеним и Квартарним ле риодал1 а I<енозој сне е ре зед1 ьине историје . 

Занључци селенологиј е , доб ијен и и з уnоредног геолошно-морфолошr<ог изу
чавања Месе ца и Земље не помаж,· само да се објасне собствене селенолошне појаве, 
веh представљај у танође велнни знача ј и за решење самих геолошних проблема . 

Онвир овог члаrша не дозвољава да се подроб но задржимо на осталим по 
мен утим одељцима пла нетологије . Истаhиhемо само да Мернур , Марс и Венера у 
еволуционо ј лествици струнтурног развитна планета заузимај у међулросторни ло
положај између Месеца 11 Земље, п ри чем у ниво љихових струнтурних организација 
се одређује масом планета : Мер нур стоји у тој лествици између Месеца и Марса, дон 
је Венера најближа нашо ј планети. Све плане те Земљине групе , осим Земље и Ве
нере, немај у унутрашња језгра дОI< ни у ј едно ј од љих , осим Земље, нема магнетсног 
поља и радијационих појаса . 

Сродне с планетолошним дисциллинама, ноје се развијају на основу новијих 
достигнуhа лланетне астрофизине, јавља ј у се йланеi:Uогра.фија u a.ciiipoбuoлoгuja. 

ПЛАНЕТОГРАФИЈА (лоненад у литератури- "астрогеографија")- бави се 
изучаваљем природе на телима Сунчевог система сличних Земљи. Она разматра раз
вита!< ландшафтних омотача планета и у сtбе унључује и друге одељне географије, 
селенографије и ареоrрафије . Боља проученост Земљиног ландшафтног омотача 
дозвољава да се примени теорија физичне географије на познаваље природе других 
планета (И. М . Забелин , I 961 .) . Са своје стране, занључци планетографије, добијени 
из улоредног изучавања nрироде Земље и других планета, доводе до прецизираља 
наших знаља о развитr<у географс!{ОГ омотача. У вези са непостојаљем на Месецу 
свих основних номлонената ландшафтног омотача , осим литосфере- атмо- , хидро
и биосфере - љегово олисивање се улрошhуј е до морфолош"е нарантеристю<е. На 
Марсу и Венери , где се литосфера доп уљује ј ош атмосфером (веома разређеном у 
nоређељу са Земљом - Марсу, гушhа на Венери), права грађанства доfија још и 
I(ЛU~taiiioлoгuja . Танав одељан географсних науна , нао О!(еанологија - засвагда остаhе 
непознатом науном на другим лланетама Сунчевог система (са изузепюм једино мо
гуhе на Венери) . 

АСТРОБИОЛОГИЈА - бави се улоредним лроучаваљем земаљсних и ван

земаљсних обшща органсног живота . Прюпично засада може лроучавати само ве
гетацију Марса . Поренло астробиологије нао науке везано је с именом истюшутог 
совјетског научнина Г. А. Тихова, ноји је 1947. године основао први у свету научно
истраживачни астроботанични центар. Последљих година већи развитю< добија мо
деловаље физичi<ИХ услова на Марсу и другим планетама и објашљеље могућности 
постојаља различитих облина земаљсног органсi<ог живота у тим условима . Што се 
тиче често расправљаног питаља о постојаљу разумних биhа типа хомо салиенс на 
другим лланетама Сунчевог система , то, с врло велиним дугом вероватноће на љега 
долази само негативан одговор: "разумних биhа типа homo sapiens на другим пла
нетама нема. Земаљсно човечанства, изгледа , стварно се јавља јединственим у Сун
чевом систему . 

Са рукописа послатог "Васиони" превео · М. З. Г. Н. Ј{аiiiерфељд 
претседнин Комисије за плане
тологију Географског друштва 
Анадемије наука СССР 
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RAZVOJ МIKRORAКETNШ MOTORA U SAD 

RaZ\'Oi raketпc tchпike, а роsеЬпо spccifi cпi us1ovi prim.ene .''esracki\1 . sate1ita i 
kosmickih 1etilica doveli su , пaroc ito posledпjih godiпa, do razvo)a m1krorakermh motora 
(MRM) ciji se potisci naj cesce krecu od 0, 5.1 06 - 0 ,5 kp, а za пеkе klase 1 do 45 kp . 

Ovi mikroraketпi motori sluze za: 
1) obezbedeпje orijentacije satelita i kosmickih. ~parata ; 2) od rz~vaпj e. sa telira па 

zadatoj orbiti; З) korekciju trajektorija i orbita ; ~) stab1l.1zac1)U 1 regulac1)U brzme obrtaп)a 
satelita; 5) stvaraпje optercccпja radi obezbedeп)a пара)аП) а gor1 vom 12 rezer\10ara и bes -
tefiпskim uslovima ; б) kretaпje kosmoпauta Lt kosпюsu . . . 

U zavisnosti od programa i posravljeпil1 zadataka, pro)ekrщu se Ml~M sa stac i -
narnim, pulsirajucim ili kombinovaпim rezimom rada. 

Savremeпi MRM mogu se podeliti па 4 osno\rпe grLtpe: 
а) MRM na C\lrsto gori\1 ; Ь) MRM na tei':no gorl\ro; с) MRM па g<~sov i to gori\ro 

d ) elektricпi MRM. 
а) MRM na cvrsto gorivo . . . .. 
I pored toga sto cvrsta gori\la imaju dobrc. eksploa:acюne _kar~kreпst 1 ke , пphova 

primena u MRM је ograпicena i povezana sa ve l1k1111 tehmck1m teskocama, zb?g po.r~ebe 
za mnogobrojпim iskljucivanjima i ukljuCi\laпjima tokom rada (poпekad 1 nekoltko h1l)ada 
ciklusa). Zbog toga se savremeпi MRM па cvrsto gorivo dele па dve оsпоvпе podklase: 

MRM sa suЬlimujucim cvrstim gorivom i MRM re\10lve rskog t1pa. 

MRM sa suЬlimujuiim cvrsti·•t g01·ivom . . . 
Izbor sublimujucih goriva za MRM је vrlo ozbtl)an proЬlem . Pr~ktн:пo sve m_ate 

rije mogu suЬlimovati (tj. prelaziti iz cvrste u gasovitu faz.u bez prol~zeп)a kro~ tecпu) 
ukoliko se taj prelaz vrsi ispod temperature tro jne tacke, ko)a pretstavl)a ravпotczu mcdu 
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Dijagram Ј . 

Ј - voda (led) (О,ОЗЗ) + ; 2 - pщa
fomaldehid (4,8 . ЈО-1 ) ; З - kamfor 
(З,О. Јо-•); 4 - tюftalin (З,8 . 10-•); 
5 - acetamid (2,0.10-3); б - difenil 
(5,0.10-•Ј 

+ Brojevi и zagradama oznacuju 
koeficijente isparavanja! 
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Dijagram 2. 

Ј - amonbiшlfid (-) ; 2 - amollkar
bamat ( 2.10-• ); З - bisulfid metil amina 
(- ); 4 - kщbamat moпometilamina 
(2.10-•); 5 - amonazid (-}; б -
amonacetat (2,25.10-•) ; 7- HCOONH, 
(2,7.10-•); 8 - amonhlorid (10- 2

) 
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fazama . Materije koje sc ko ristc za O\IU S\' rhu moraju obezbed iva ti , pri temperaturi od 
25° С, spccificni impuls' u vakuumu izпad 60 sec, i onюgucavat i s nizeпje pas ivne rezine 
s jstema . Osnovпj paramctri za izbor ov jh materjja su: toplota uЬJjmac ij e, molekulska te 
zjпa gasпe faze, koefjc jjcnat j spa ravaпja ј ra vпoteznj prjrisak рага pri norm alno j tempera
turi . Pored toga g01· jvo mora bjrj stabjJп prj dugotrajпom uskladjsrenju . 

Prjtjsak рага mora bjtj takve veJj c iпe da, prj zadatoj po tros пjj gorj\la, presecj gasnj\1 
,·odova ј otvorj ' 'enrjJa jmaju prih,~arJjj ve dgovarajuce k п s truktjv пe razmere. Zavjsпos t 
ravnotc zпog prjrjska рага od temperatur·e, za suЬ\jmujuca gor i,·a, prjkazana ј е na djja
gramjma 1 ј 2. 

Za MRM kojj 1-ade prj ,, jsokjm temperaturama pogodпjjc su solj jaki\1 kjseljпa , пa
prjmer oksalarj jlj halogena jedinjenja vod njka. Za MRM kojj se korj ste па пj skjm tem
peraturama пa j v j se su u upotrcЬi аnюпјјаk ј suvi led . Prj j sp jrivaпju proce а jsparavanja 
jedпokomp neпtnj\1 matc rjja rjpa hcksamer jlcntetram jna u tvrdeпo ј е da kocfjcjjent jspa
ravaпja п с zav js j od temperat-u1·e . Za dvokomponeпtne materjje on је пј z ј od опоg za jedпo
kompoпenrпe ј takode slabo zavjsj od tempera ture . Koefjcjjeпtj j s pa ravaпja trokompo
пentnih mate rjj a su za d\1a reda ve ljc jne пј z ј od dvokomponeпtnjh. 

Prj jzboru goriva mora se vod irj racuпa ј о ko rozjvпom urjca ju produkata s uЬJj . 
macjje па konstrukcjone elemente MRM . Tako naprjmer, bez obzjra na dobre radne ka
rakterjsrjke (prjrisak рага ј molekulska tezjпa), bjsulfidj su zbog jakog koroz j\1nog dej stva 
mапјс perspektivnj nego, naprimer, amonjjumkarbamat kojj ima aпalogne karakteristike. 

Postoje razlicita koпst ruktivna resenja MRM koji koriste suЬlimujuca cvrsta gorjva. 
Shema jedne \1ar jj ante ovakvjl1 MRM prjkazaпa ј е na sJjc j 1. G orj\10 se u oЬJjku C \' ГSte 
kristalnc mase smcsta u gasogeпerator. Pare prolaze kroz filtere ј regulacioпj \leпtjlн mlaznjk 
MRM. Proccs sнЬ\јmасјје se \lrs j dovoljпo brzo, ј prjrj sak рага u gasogeneratoru se odr:la\1a 
u ravпotetj . 

.Teorjskj specjfjcnj jmpuls MRM, ko jj korj srj пеkо od suЬiimujucjh gorjva, prj 
21 "С, tzпos j u vakuumu 80-85 sec, dok specifj('nj jтpuls hlad п g gasa (komprjтovanj 
azot na pr.) jznos j 76 sec pri istjm uslovjтa . О sпоvпо prejmucstvo MRM sa ovakvjm go
jvima је srazmerno ve lika gusti na gorj\'a, таЈ а tezjпa rezervcara (u odnosu naprjmer па 

S lika / . 

1 - ,·е.:;е , ·vоа.г gm·iva.; 2 - vепц:!; З -
.(ilt1·i; 4 - mlazm'll; 5 - vemil sa. p7·o
menljiv im p1·esekom u zavisuosti od rem
perature; б - tempeJ·alllt'S/Ii dm;a.c, 

' 

S/ilш 2. 

1 - CV I'Slo goгivo; 2 - izvm· z 1·acne 
ene1·gije; З - p1·cklopnik; 4 - mlaz nik; 
5 - J'eflektOJ·; 6 - toplo111a izo/aCija. 
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reze_r,roar za komprimovani azot) i mogucnost dugot!"ajnog cuvanja takvih gori1ra p ri niskim 
prltlsc1ma. Zbog ni kih pritisaka m gu se koristjtj jednostavпj sjstemj reguJacije, а pOI'ecana 
ЈС 1 s1gurno t celoga sistema. 

К~о jzvor topl otпe епе гg ј ј е za suЬJjm ac jju gorj va moze se korj rjrj јЈј toplota пekog 
drugog SIStema па samoj let ilic j јЈј MRM јта svoj jzi'Or energjj e, kao sto ј е to prjkazaпo 
па sJjci 2. 

Pri нkljucivaпju jzvora zracпe епегgјј е temperatura goriva raste , pritisak para se 
na~lo J?Ovecava i роСi пј е istjcanj e kroz mlaznjk stvaraj uci potisak. Specificпi jmpuls u 
ov1m Slstem1ma 1znos 1 d 50-80 sec u vakuumu, а potrebna specif j cпa moc i zrac j va пj a ј е 
22-ЗЗ W fg pot jska . Ovakvi MRM mogu da rade u jmpulsпom rezimu 10000-200000 
casova . Као jzvor j toplotne епе гg јј е p1·edvidaju se u perspekti1ri laser i ј s uпё:апа energjja. 

Pred lozenj u ј MRM na d1rokomponeпtna uЬ!imujuca ё:VJ"s ta goriva, gde se isto
'' remen~ koriste dva CI' I"Sta gorjva, koja vrse ulogu oksjdatora ј goriva . Posle suЫimacjj e 
1 mesaщa para , росiпј е hemjska reakcija ј produktj sagorevanja isticu kroz mlaznik. Pro
raё:un s kj s pecificпj jmpuls o1·akvjh MRM jznos j 320-340 sec u 1rakuumu . 

U daljoj perspekrjvj predvjdaju se MRM па sнЫimнjuca cvrsta gori1ra sa dopunskjm 
zagre1ranjem ga а pred mlaznjkom, racli povecanj a specjf j cпog jmpulsa. D opunsko zag
re,ranj e moze se ' ' rs jrj korjscenjem e lektricпe energjje ili pomocu radjoizotopa. 

M R M гevo/ve 1·s lюg tipa 
Mik1·oraketni motorj ovoga tjpa se sasroje od gorjvnj\1 punjenja, upaljaca i mlazпjka, 

smes teпih .и jednoj komorj. Gor j v пe patroпe nalaze se па јеdпој tracj. Kretanjem tJ·akc , 
u od rede111m vremenskim гazmacjma ubacuju se ј раЈе gorivna puпjenja. Tezjna jednog 
ovaki'O!? MRM iznos i 9,6g (rezina goril'a 0,2 g), gabarjrj 12,7 х 12,7 х 3,2 111111, porjsak Ј ,8 g, 
totallll 1mpuls 0,045 kp sec. Mot01·i OI'Og tipa pred lazu se za korjsce пj e prilikom kretaпja u 
kosmosн, а takode i za korekciju orbite i orijentaciju satelita . 

Ь) MRM na tecna goriva 
Postoje tri osnovne podklase MRM па tеспа gori1ra: MRM koji korjste isparljivc 

tecnosti, zatim na jednokomponentna i па d1rokomponenrna goriva. 

M RM koji z a pogon koriste isparUive tecnosti 
Ovi MRM pretstavljaju tеё:пu ' 'arijantu mikroraketni\1 motora na subl imujuce 

cvrsto gorivo. Као gorivo korjste se оЬ ј спо voda ili amonijak zbog njihove srazmerno niske 
~1o~ekuJs~e tezine. MRM ovog tipa sas toji se iz rezervoara sa gorivom, regulatora nара
ЈЗПЈЗ gor1vom, komore isparavanj a (u пekjm slucajevima), ventila, cevovoda i mlaznika. 
Za isparavanje tecnosti koristi se jJi top lota пekog sistema na letiJjci ili specijalni elektricni 
grejac. Pri temperaturj od 21 °С teor jskj specjficni impuls ovakvog MRM pri isticanju u 
' 'akuum u i zno~ i oko 1 ОО sec. Regulisanje potiska vrs i se promenom temperature zagre
VЗП)a. Isрнап ЈС Jedan MRM sa elekн·jcпim grejacem koji је omogucavao brzo zagrevanje 
amonijaka, pri cemu ј е doЬijen speci ficпi impuls od 200 sec pri potisku О, 135 g. 

Jedan od problema pri izradi ovakvih MRM је odvaj anje tecne od parne faze. U 
tom cilju priшenjuju se razlicite metode, medu koj ima se koristi i povrsinski napon. Ovi 
MRM koriste se na kosmickim brodovima. 

M RM koji k01·iste jednokompoпentпa tecna g01·iva 
Kod ovih tipova motora koriste se j ednokonpoпentпa tеспа goriva tipa vodoпik 

peroksida ili hidrazina. Izvrsen је veliki broj jspitivanja MRM sa vodonik peroksidom po
tl_ska do ~,5 kP_. Otkrice novog, vrlo efikasnog katalizatora " Sel" 405 za razlaganje hidra
zшa, povlSI!O ) е efikasnost primene ovog gol"iva, obezbedujttci (zahvaljujuCi niskoj mole
kulskoj tezini i visoj temperaturi produkata razlagaпj a) vecu jednostavnost i sigurnost u 
odпosu na MRM sa vodonik peroksidom (napravljen је i ispitan jedan motor ovakvog tipa 
sa potiskom od 9 g). 

MRM na jednokompoпentna tecna gol"iva su vrlo sigurni i imaj u dugi vek trajanja 
u eksploataciji ; pored toga oni su jeftinij i od MRM па dvokomponentna tecna goriva. 

А1 RM koji koriste dvokomponeutna tecna g01·iva 
MRM koji koriste dvokomponentna tecna goriva potiska 0,45-45 g. siroko se ko

riste u sistemima za orijentaciju. Pored ovoga izvrsena su ispitivanja MRM sa potiskom 
od 45-225 g. Izrada ovakvih motora sa malim potiscima је otezana zbog potrebe za vrlo 

1) 
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malim kolicinama tecnjh komp ncпata. Pri OI'Ome ј е potrebпo obezbedi tj dobro mesanje 
kompoпeпata ј vjsoku s igurпo t. Pored toga ja1rljaju se ј p roЫemj po1recanja roka eksplo
atac1Je ~RM_ 1. 1 ovecanj a_l"adп j\1 karakterjstjka s jsrema i prj kratkotrajnjm ukljucjvanjjma. 

1 os top Idruga vапЈапtа МН.М па dvokomp nentna tecna gorjva, u kojoj se korjsre 
kompo~e.nte koJ_e_ isparava ju. . ' ' m sluca ju korj sre е oksidator ј gorjvo koji se sp пtano 
pale, 1 С1Ј! Ј е рпщаk para dovol pю vjs k da mogu da е ubrizgavaju н komoru sagorevaпj a 
u gasovJtom oЬI1ku. Као gomr пe kompoпeпte m gu se korjsrjt i hloгtrjfluo r jd ј moпome
rj\am in . Naj os tr ijj zalнevj u vom slucaju dпose se na proЬlem brzog samopaljenja kom
poпeпata u ~а n ј _ lazj , р sto su j s pitj va пj a р kazala da mпoge kombjпac jj c tеспј\1 dvo
~ompoпeпtпlh g? r1 va kOJ se s ропtапо ра Је в tccnoj fazi , gubc ta sv ја svojst1ra u раrпој 
faz1. Рпmепа tec111l1 g Пl'а ko)a lako 1 paravaJ u omogucava jzradtl M l~M ,,rlo ma log po
rj ska (do 4,5 Jf) . 

1 
Ј. 

~ 
; 1 
~ .? .. 

22.5 900 1125 

f о f а 1 n i i m р u 1 s. k Р· s е с 

Slika З. Паdпi dijapaz oui MN !\11 

1 - 11 а jeduoi/.Ompouenllla Lecua g01·iv a. 
2 - ua dvolюmponeuma g01·iva 
3 - па suЬ/imujuca {vпra gn1·iva. 
4 - e/ekti"Dћemiski MRM 

с) MRM koji koriste gasovita goriva 
MRM па ћladnom gаш 

U ovakvim motorima oЬi cno se korist i komprimovaпi azot . Ovi motori se koriste 
u sistemima za orj jentaciju kosmickih brodova, detaljпo su razradeni i prilicno su jedno
stavni. !pak, cuvanje gasa pod visokim pritiskom stvara odt·edcпe poteskoce. Spec jfjcni 
~mpuis ЈС kod ovih motora nesto n izi nego kod motora na suЬ!imujuca ё:vrsta goriva ili 
1sparlpve tecnos ti . Zbog vjsokog pritjska, motori sa 11ladпiш azotom su оЬјспо 2 puta tez j 
od motora п~ suЬ!imujuce cvrsto gorivo prj j edпakom to talпom impul sн potiska. 

. U -~VOJS~Vtl ~adпog tela i izvora energije za Ml~M mogu se takode korjstjti sagoreJ j 
gasov_t koJ~ se. cuvaJU l! rezeri'OЗI"U pod povi_seпim pr jtjskom . Posle prolaska sagorelog gasa 
kroz 1 spaпvac, obrazщe se gas srazmerno щske temperatuгe (20-100° С) kojj zarjm odlazj 
u mlaznik. 
•. . Analiza po_kazuje, da k~d MRM koji rade u vakuumll , op timalпi pritisak gasa pred 
s1reп)em u mlazmku ne prelaz1 0,14-0,21 kp fcm2 • Pri пj zim pritisc jma karakteristike mlaz
nika se pogorsavaju zbog efekta v iskozпostj (mala vrcdпost broja Ue). 

Као radna tela u ovim sistemjma korj ste se: amonjjak, рrорап, metilamin еtап 
butan, metaпol, voda i dr. ' ' 

. . Pri pocetnoj temperaturi od 20° С voda i metanol пе mogu Ьiti kori sceпi . Pri po
veca':lJU . temperature ove materije mogu naci primenu. Pri ovim uslovima prvo mcsto 
zauz1maJU ро efektivnosti amonijak i рrорап. Ako su za l' reme leta kosmjckog aparata mo
guca kolebaпj a remperature sjsrema od 0-100° С, n ajrognd пij ј ј е za knri sce пje propan. 
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\1RM koji koгiste gasov ira dvokomponentna goriva 
Korjscenjem d\•okompoпentnjh gaso,•jrjh gorjva moguce је po,•jsjrj specjfjёnj jmpuls 

prjmenom vjsokoenergctskjh komp nenata rjpa F20 , F , (oks jdatorj), СН., С,Н, ј Н, 
(gorjva). Teorjskj specjfjcnj jmpuls MRM na dvokomponentna gasov jra gorjva moze 
dostjcj 350-400 sec, alj ј е zbog vjsokjh tcmperarura potrebno prjmenjj\•atj \•atro-otporne 
materjjale. Korjscenj c O\•ak,•ill gorj\•a upro· cava konstrukcjju djznj. MRM O\•oga rjpa mogu 
se postavljatj na kosmjcke brod '' е ј ateljte kojj jmaju veljke rczerve tecnjh gorjva za os
novпj motoor. Prj tome gasovjrj oks jdator moze da se korjstj za sravljanje pod prjrjsak re
zer\•oara sa tеё:пјm oksjdatorom, а gaso\•jto gorj,·o za stavljanjc р d prjrjsak rezervoara sa 
tecnjm gorj\•om. 

M oguce је da se za pogon MRM k rjsre ј gasovj jz геzеп10а rа krjogenjh pogonskih 
marerjja v j sestepe пjh raketa . U tu S\•rhu mogu da se korjsre ostac j tecnih pogonskjh ma
terjja jz prvog stepena raketc. T cskocu prets ta\•lja proЫem samopalj eпja , jer је eksperj
mentalno utпdeпo da se na remperarurama od - 18° С do - 73° С пepouzdano pale ј 
teёnj Н 2 ј F2. Izradeп ј е MRM па mctan ј kj seonik kojj sc moze reguljsat j u djjapazoпu 
0,2-4,5 g. 

РоsеЬап jnteres prctstav lj a razrada ј osvajaпj e MRM na роgоп sa gasпjm kompo
neпtama koje porjcu od l1iЬrjdnjh gorjva, jer se rako moze postj(:j vec j sресјfјёпј jтpul s 
ј uproscuje koпsrrukc jja. $ jsrem se sasto jj od oksjdatora rjpa F20 ( jlj smese F,O ј О ,) ј 
punjeпja cvrstog gorjva . 

d ) Elektricni MRM 
Elektroltemislu: MRM 
Elektrohemjskj MRM zauzjmaju sredjnu jzmedu ё: j s ro hemjskjl1 ј elektrjcnjh sjs

tema (jonskj , magnetohjdrodin;~ mj ёk j ј plazma). Elektrol1 emjskj MRM jmaju vjsj specj
fjёnj jmpuls пеgо cisto hcmjski, а tr se srazmerno malu kolj ё jnu elektroenergjje. 

Poznata su d\•a rjpa elektrohem jskj l1 MRM. Prvj tip korjstj ot(: Or nj elekrrjcпj grejac 
ёјја se toplota predaje radnoj tecnosrj . Ргј umereпjm tcmperaturama ovj nююrј jmaju 
specjfjcnj jmpuls oko 200 sec ako se kao gorj\'0 korjst j amoпjjak. 

Druga varjjaпta elektrohemiskjh MRM ј е motor kojj koristi elektroljzu \IOde. Pro
dukti elektrolize se zatjm pale i sagorevaju u komori stvarajuCi odgovarajuci potisak. Ovi 
MRM su narocito pogodnj za koriscenj e u satelitjma koji rot iraju, jer је za ovakve satelite 
mпogo slozenija koпstrukcjja elektrohemiskil1 baterija. Specifiёni jmpuls ovih MRM iznos i 
З80 sec pri potisku 4,5 - 4500 g . 

Plazma MRM 
Fjrma Rocket Researcll razradila ј е eksperjmeпtalпi motor sa pogonom na plazmu. 

Ovakvj motori jmaju veljkj specifj (:пj jmpuJs ali zahte\•aju zпatne koljcjne elektroenergjje. 
lmpulsnj plazma motorj efjkasnjji su u sjstemjma za orjjentacjju satelita i kosmiёkjh apa
rata nego jonskj ј elektrotermickj motorj , jer se promenom frekvencije jmpulsa lako regu
liSe potisak. 

Na slici 3 prikazani su optimalni radni djjapazoni MRM 

(prema: "Razrabotka bortovyh mikroraketnyh 
dvigateljej v S~A", Vop1·ocy 1·aketnoj telmiki, No. 5, 1966) 

V ASIONSKI BROD "APOLLO" 

razlicitih tipova. 

Aleksic Bogdan 
dipl . fizjkohemjcar 

Ро zavrsetku programa "Dzemiпi" kojim su se potvrdile mnoge hipoteze znacaJne 
za bezbedan let vasionskih brodova sa posadom na naseg najЬlizeg prirodnog satelita, 
zаросеёе letovi vasionskih brodova sa posadom direktno na Mesecevu povrsinu. U tom 
cilju, americki strucnjaci za vasionska istrazivanja ubrzano rade na realizaciji programa 
"Apollo" . Sama ёinjenica da na ovom projektu rade ЗОО.ООО ljudi u nekih 20.000 fabrika 
i institucija i da је program procenjen na oko 20.000 miliona dolara do 1969 godine- govori 
jasno о dimenzijama ovog do sada najveёeg poduhvata u istoriji vasionskih letova. 

Da Ьi sa uspehom izvrsili zadatak, koji se sastoji u slanju kaЬine sa tri clana posade 
na Mesec i vracanje na Zemlju, americki strucnjaci vec su poceli sa serijom ispitivanja, ali 
zasada bez posade. Tako је, posle dva odlaganja, 25 avgusta izvrseno lansiranje najsпafnije 

'1 
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raketc: "Saturn 1" koja је na vrhu nosila brod "Apollo". Brod se posle 93 minuta leta, za 
koje vreme ј е oЬisao oko 3/4 Zemljinog oЬima, spustio na odredeno mesto oko 500 km 
jug01stocno od ostrva Vejk u Tihom Okeanu, presa,•sj ukupno 22,650 km. Eksperimentalnj 
let broda obavljen ј е u cilju pro\•ere iл strumenata na brodu i njegove izdrzljivosti obzirom 
na ' ' isoke temperature kojima se brod izlaze pri povratku kroz guste slojeve atmosfere . 
Takode је prO\'Cren sistem dirigo\•anja i na\•igacije ovakve vrste broda, funkcionjsanje ener
getskih jz,•ora za snabdevanj e broda clektrjcnom energij om, sjstem komunikacija Kosmos
Zcmlja i automatski sistem za spasavanj e kosmoпauta u slucaju potrebe. 

Vasioпski brod "Apollo" l a пs ira n ј е pomocu raketc "Saturп 1" koja u prvom stc
penu ima 8 pogoпskih motora "Н-1 " firme Rocketdyne koji obezbeduju ukupan potisak 
680.000 kp; pogon drugog stepeпa сiпе 6 motora " RL 10 s" firme Pratt and Whitney ukup
nog potiska 40.800 kp. Tezjna vasjonskog broda "Apollo", sastavljenog iz trj dela (modula) 
jznosj 41 .270 kp. Duzjna broda је oko 25 111 . 

Nizom eksperimentalпjh letova brodova "Apollo" bez posade ра zatjm а posadom 
alj prvo oko Zemlje, americkj nauёnj c i se пadaju da се utrti sjguran put vasjonskjm bro
dov jma sa posadom do Meseca ј natrag. Ovaj let se planira za 1969 godjnu ј prema pred
vidanjima treba da traje 197 casova. 

Ogromne jnves ticije ulozene u ovaj projekat obecavaju da cemo, verovatno 1969/70 
godine, na nasem najЫizem prjrodnom satelitu imatj prve prjvremene stanovnjke. 

lng. Dragan Knezevic 

РАД НАРОДНЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Делатност Народне Оnсерваторије у лротенлих 9 месеци ове године била је 
uрло обилна и усnела. Посетилаца је било лрено 22000. Осим посл1атраља неба, са те
расе оnсерваторије, nосетиоци су лосе\iивали и предаваља ноја су одржавана сване 
недеље лредвече. Теме nредаваља су биле из астрономије и астронаутине, а држали 
су их нано чланови нолентива беоrрадсне Астрономсне оnсерваторије и Ваздуха
пловног савеза Југославије , тано и спољни сарадници Народне оnсерваторије. 

Прилично велини број nосетилаца био је и ло дану из редова туриста, наших и 
страних . За ове је наш уреднин Н. Ј аннови\i наnисао изванредно леnо nредаваље о 
историсним знаменитостима Београда ноје се виде са терасе наше Оnсерваторије . 
Предаваље се nреносила лрено магнетофона и то сем на нашем језину још и на рус
ном, францусном, енглесном, мађарсном, чешном и немачном. 

Као nосебан успех треба иста\iи организоваље nосматраља делимичног лом
рачеља Сунца 20. маја, о чему су изишли исцрлни извештај и у Васиони бр . 2 за Ј 966 г. 
Веома усnели филм о ломрачељу развијен је и усноро \ie бити лриназан. 

Одржан је и нуре за 11 груnу сnољних сараднина, ноји је обухватио основе 
оnште астрономије, историју астрономије и елементе астрофотографије. Предавачи 
су били Даниli , Јаннови\i и Кубичела . Курс је nохађало 14 слушалаца од нојих је 7 
изишло на исnит и лоложило га (Р. Димитријевић, А. Димитријевиli, Д. Марновиli , 
Е. Трамлуж, С. Видосављевиli, Д. Ћирновић, Б. Геземан). 

Као груnно организоване nосете наводимо гимназије и средље шноле из Нов01· 
Сада, Краљева и још вене из унутрашљости. Међутим у овоме није узела уЧеш\iа 
ниједна београдсна шнола, и nоред ненолино лута лонављаних nозива. 

Што се тиче стручног рада наших младих сараднина он је још у фази енслери
ментисаља. У дане нада је олсерваторија затворена за лублину, они су редовно вр
шили nосматраља и вежбали се у руноваљу инструментима. Фотографсна сенција 
начинила је известан број добрих снимана Сунчевих лега, Месеца и нених сазвежђа . 

Инвентар је nрилично лолуљен . Набављен је још један ланораМСI<И дурбин 
наше nроизводље . Поручен је Zeiss-oв онуларни минрометар. Захваљују\iи љубаz
ности београдсне оnсерваторије добивен је одличан часовнин са сенундним нлатном 
чиме је омогућено норишliеље хронографа вeli раније добивеног. 

Као nосебну ствар треба истаliи Zeiss-oв nланетаријум ноји је набављен сред
ствима добијеним nоглавито настојаљем ССРНС. Планетариум \ie бити инсталиран 
у рестаурисаном турсном амаму у неnосредној близини наше оnсерваторије. Надамо 
се да lie отвараље бити можда ве\i 1. јула Ј967 г. 

Р.Д. 
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DV А USPELA LET А IZ SERIJE "DlEMINI" 

Dzemini 10 

Sa amerj(:kjm kosmoпaurjma ]aпgom ј Ko\jпsom laпsjraп је 19 јнlа ove godjпe, 
do sada пajuspesпjje jz ove sе гјје , vasjoпskj brod "Dzemjпj 1 О". Sa jos dva broda jz serjje 
,.Dzemjnj" kojj treba da se lans jгaju do kraja ove godjne za\1rsjce se ј kompletjratj ovaj 
program jstrazjvanja Meseca ј precj na djrektne le tove u okvjru programa "Apolo". 

Sto mjnura pre starta rakete koja nos j brod "Dzemjnj 1 О" lansj rana је raketa "Ej
dzjпa 10" sa kojom је ]ang ј Koljns trebalo da obave vasjonskj randevu. Sme\j kosmonaurj 
jzvr§ilj su sve postavljene zadatke : obav j\j su randevu sa "Ejdzjnom 10", jsro to u(:jnj\j ј 
sa "Ejdzjnom 8", Ko\jns је dva puta jzlazjo u vasjonsku setnju cjme је , kao ј \' jsjnom od 
760 km jznad Zemlje, potukao dva sverska rekorda . Sovjetskj kosmonautj sa brodom "Vostok 
2" drza\j su od 1965 godjne vjsjnskj rekord od 490 k111. 1 na kraju, posle 70 casova ј 47 mj
nuta leta ј 47 krugova oko nase planete, "Dzem jпj 10" se spusrjo u talase Atlaпrjka , svega 
4,8 km dalje od tacke oznaceпe kao сј\ј spustanja, odnosno 869 km od Кејр Кепеdјја. То 
је, u najkraCim potezjma, rezjme leta "Dzemjпj 10" za koga amerjckj strucnjacj kazu da 
predstavlja najznacajnjjj eksperjmenat obavljen do sada u svemjru. 

Dvostruko jz\azeпje majora Ko\jnsa jz broda ј пarocjro dvostruko prjsrajanje uz 
dva 1eteca objekta- ve\jkj su uspesj ovog leta. Raпdevu ostvaren sa raketom "Ejdzjna 8" 
koja је Ьј\а lansjraпa u marttl ove godjпe, prj\jkom leta broda "Dzemjпj 8" ј od tada stalno 
kruzj kosmosom bez jkakvjh radarskih ј konшпjkacjoпjl1 sjsrema, zajsta је pravj podvjg. 
Pre polaska na svoj drugj randevu sa "Ejdzjnom 8" vasionskj brod "Dzemjпi 1 О" је kruzjo 
putanjom oko Zemlje spojen sa svojom "Ejdzjnom 1 О" oko 39 casova i 40 miпuta, sa kojom 
је vec jmao planjranj i jzvrseni randevu. Raпde\IU sa "Ејdzјпощ 10" obavljen је tako sto 
se "Dzemjnj 10" porpuno spojjo sa nj om, dok se sa " Ejdzjnom 8" nalazjo па vrlo malom 
rastojanju, sto је od\jcno, obzjrom da је ova raketa tzv. " mrrvj brod". Ovaj raпdevu sa 
pasjvnom raketom otvara novu eru u svemjrskjm pokusajjma. 

Boravak Ko\jnsa u prostoru Ьiо је predvjdeп oko 55 mjnura, по zbog povecane 
potrosnje gorjva na manevrjsanje u cj\ju rande\rua sa "Ejdzjnom 10" i "Ejdzjnom 8", Ko
ljns se vrarjo u brod, prema djrektjvama sa Zemlje, posle 27 mjпuta . Za \1reme boravka u 
kosmosu KoJjns је snjmao spoljnj prjzor fotografskjm aparatom. 

Posle ovog, do sada najuspeljjeg leta u kosmos, na redu је lansjranje broda "Dze
mjnj 1 1" u septembru ove godjne sa astronaurjma Konradom ј Gordonom, kojj се u toku 
trodnevnog leta, pokusatj nekoJjko jzJazaka jz broda kao i randevu sa raketama "Ejdzjna" 
koje jos uvek kruze Kosmosom. 

"Dzemjnijem 12", kojj treba da se Jansjra u oktobru ove godjne, zakljucuje se program 
ispirjvanja Meseceve okoline i prelazj na tzv. direktne letove jz serije "Apolo" . 

"Dzemini 11" 

Posle veoma uspelog leta americkih kosmoпauta ]anga ј Kolinsa u brodu "Dze
mlnt 10", u ju1u ove godine, usledio је jos jedan brzi ј savrseпjji let: sa baze Кејр Кепеdј 
lansiran је 12 septembra 1966 godjпe u 1 О 1!. 43 т 33 s. (istocno-americko vreme) vasionski 
brod "Dzeminj 11" sa astronautjma ёarlsom Koпradom ј Rjcardom Gordonom. Pre laп
sjranja vasionskog broda, tacno 97 mjnuta ranije, lansjrana је raketa "Ejdzjna 1 1" sa kojom 
su astronautj obavili vasjonskj randevu. Posle boravka u kosmosu od 71 casa, kosmonauti 
su vrlo precjzno i bez teskoca spusrjli svoj brod u talase Atlantjka oko 1 120 km od Кејр 
Kenedija, odnosno oko Ј Ј km od teorijski zamjsJjene tacke aterjranja. 

То је najkraca istorjja pretpos1ednjeg 1eta jz serjje "Dzemjnj", Sledecj "Dzemjni 
12", poslednji iz ove serjje, Ьiсе lansjran do kraja ove godjne, najverovatnije vec u ok
tobru mesecu. 

Sta је Ьiо cilj ovog leta, sta se postlglo vjse u odnosu па dosadasnje 1etove jz ove 
serjje, kakvi su rekordi postjgnutj i kakve su greske jJi neprijatnosrj pratjJe posedu ovog 
pretpos1ednjeg broda - to su pitanja koja se namecu. 

U ovom letu nije, ро programu, Ьilo zamШjeno njsta senzacionalпo. I ovoga puta 
planiran је randevu sa raketom "Ejdzina", iz1azak kosmonauta jz broda, sпimanje ј uzj-

. . 
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mапје podataka, silazak п а Zemljtl sto Ыizc ci lju . Ali , to је sada S\'e trebalo jz\resti brze 
sigurnije, spretnijc . Kosmoпaurj Koпrad ј Gordoп izve \j u to za jsta maj torskj . Vec u 
pпrom krugu oko па sе planete osrvareп ј е vemjrskj randeџu sa raketom "Ejdziпa 1 1" i 
svemjrsko pristajaпje (vezivanje) uz "Ejdzinu" , postignut је najduЬiji prodor u Kosmos 
( 1 370 km) i \1erovatпo ruce11 rekord u poglecltl Ыizi пe ateriraпja u odпosu na tlпapred teo
rijski sracuпarj ci lj . Svemirsko prisrajanje uz ci lj kojj se krece (" Ejdz jna 1 1") osrvarcno је 
samo 84 minuta ро l a n s iraпju vasionskog br da " Dzemini 1 1" . Ovo pajanje broda i ra
ketc u raпdem izazvalo ј е od reden u centrifugalnu ilu, te ј е tako stvorena \resracka tezina 
u inace beztezinskom p1·ostoru. Kamera sa kojom је astronaur Konrad slikao р1· ј slucajnom 
padu nije lebdela, \'еС ј е padala, нs l ed srvorene \resracke tezj11c. 

U pogledu manevrjsanja i meпjanja prџoЬitne putanje, kosmoпauti u takode us
pesпo oba\rj\j zadatak. Ргџо su letelj па ptltaпji oko 300 lun iznad ZemJje i to z:~ vreme od 
96,5 miпuta ро jednom obrtajн oko Zemlje . Ро vez jvanju za " Ejdz inu" upotreЫjeпo ј е 
gorjvo sa rakete, aktj viraп ј пј еn pogoп s ki sistem povecana brzina broda ј samim rjm 
pocelo је udaljavanje od Zemlje па ПО\'U, \risu putaпju . Kada е ovo maлe\r ri s anje zavrsilo 
i postjgпuta maksimalna \' i s iпa 1370 k111 , ропоvо је akti\rjran si tem pogona na "Ejdzjпj" 
kojj је sada delovao koceci na tandem brod-raketa ј spustio ga па njzu putanju tj. па oko 
300 km od Zemlje. Odlazak па ovako veliku vjs iпu (1370 т) imao је za cjlj da utvrdj po
vecanje radjoaktivnosti. 1 pored konstatovaпog povecanja, organizmi astroпauta pokazj
valj su normalпo funkcjonjsanje. 

Sto se tice "gresaka" опе su Ьilc u koпstrukcijj vizira skafandra, kojj пos i kosnюnaut : 
zbog veljke temperature dolazj do znojeпja otezaпog djsaпja i zamagljivanja yjzira, ра је 
planjrana setnja kosmosom u trajaпju od 1 15 minuta, prekjnuta 35 minuta ро izlasku iz 
broda. Опа је ponovljena jos jedanpнt, ali se vec posle 5 miпuta Gordon ропоvо vrarjo u 
brod, posto nije mogao da izdrzi jпtenzivno zпој епј е i zamagljivaпje па skaf'andru. Ovaj 
nedostatak је zapazeп ј od straпe prethodnih ameri ckjh kosmonauta, ра treba ocekivati da 
ekjpu "Dzemiпj 12" OVO песе sпас ј. 

1 sada, dok grupa naucnika svodi Ьilans ovog zaista uspelog leta, vec se uzurbaпo 
radj na prjpremama i proveravanju tako slozenog melщпizma, koji treba da obezbedi jns 
boljj i sigurnijj let vasioпskoш brodu " Dzemini 1 2". 

l11g. o,.aga11 K11e:=evic 

ПЛАНЕТАРНЕ МАГЛИНЕ И ДР. АЈРА БАУЕН 

Данас знамо за nостојање nреко 700 планетарних маглина , од нојих је највеhи 
број пронађен за nротенлих дnадесетан година од свршеп<а 11 светсног рата. Лепа 
илустрација ове тnрдње садржана је у овом наводу, ноји датира из Ј933. године, а 
но ји гласи: "Данас познајемо оно 150 планетарних маг лина . То су мале маг лине , 
правилна- округла или елипсаста -облика, у чијем се средишту јасно види, или 
само наслуhује, треперење једне слабе звезде . Извесне чињенице указују на моrуhност 
сродства између нових звезда и планетарних маглина; изгледа да нове прелазе вре

меном у планетарне маглине". Ето, пре нешто nише од тридесет година, број ових 
небеских тела био је кудинамо снромнији - једна петина данашњег броја, а и да не 
говоримо са колико ограда се износе основни подаци о овим маглинама. Што се тиче 
њихових спентара о њима he бити посебно говора у ОЈ<виру овог чланна . 

Јуна месеца Ј 964. године, повукао се са свш· ноложаја Др. Ајра С. Бауен, дота
дањи дирентор здружених опсерваторија Маунт Вилсон и Паломар. Др. Бауен је 
вишеструки научнин. Он је дуги низ година био познат l<ao највеhи стручњак no 
оптичним питањима и проблемима. Не само да је он извршио завршне корекције и 
nобољшања нод великог паломарског телескопа, веh му је придодао низ помоhних 
уређаја велике прецизности, понајпре познати соudе-спентрограф. Др. Бауен је по
могао у великој мери код нонструкције новог Ликовог рефлектора и при изградњи 
нове, националне опсерваторије на I<ит Пину. 

Радови Др . Бауена на пољу квантне механине и спектроснопије познати су још 
од 1920. године. Он је за врло нратно време извршио читаву серију проучавања на 
пољу спсl<трос!юпије и написао запажен број научних чланана и саопштења. У то 
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доба сnектроснопија је веома нора1шула наnред и за веkину небеских тела дало се 
установити , да су емисионе или аnсорпционе линије сnе1пра nовезане са одговара
ј~· t;им врстама атома IIЛJ I јо н а благодареhи чијем дејству nоменуте линије спентра се 
и развијају . Исто таi<О , у вел~шом бро ј у случа ј ева радило се о атомима или ј онима 
познатих хемнсних елемената , старих nознаниi<а на нашо ј планети - Земљи . 

Међутим , ј една истЗI<н ута снупина одупирала се тано просто ј и ј едноставној 
ннтерпретаци ји , бар што се тиче идентитета хемисЈ<их елемената , ноји стварај у ли
није спентра. То су биле гасовите маглине, чији се спентар састоји од емисионих ли
нија разног интензитета. Несумњиво, 11 овде су не не линије биле брзо идентифиноване. 
Радило се о емисионим линиј ама водонина и хелиј ума у највеhем бро ј у случајева и 
знатно мање, о истим тai<BIIM ли нијама утље~rnна , азота и нисеонина . Но , преостале 
л и11ије , а нарочито нај јача у сnентру, остале су непознате . 

Научници су rюнушавали на разне начю·rе да идентифинују, или да лабора
торисним путем репродунују те загонетне линије. Оне су остале уnорно загонетне . 
И нада није преостајало ништа друго, оне су приписане дејству атома и ј она новог 
непознатог елемента - небулиј ума . Периодични систем елемената , на велину жалост 
пристали ца небулиј ума , ниј е nризнао овоме право грађанства у својим редовима . 
Значи , једино решење се састојало у томе, да загонетне линије не треба ни сматрати 
танвим , веt; да оне настају дејством добро nознатих атома или јона, извесних хемиских 
елемената , ноји се налазе у необичном фнзичко-хемисном стаљу, захваљујуkи nо 
себним условима ноји владај у у гасовитим маглинама. Овај nут се nоказао као ис
праван. 

Др. Бауен ј е решио ову загонетну 1927. године , добивши решење нао узгредан 
проду r<Т сво јих лабораторисних изучавања. Он је nроучавао сnентре јова , између 
нојих ј е нарочиту rr ажњу обратио на лроучавање јона Nн , Он , нао и Ош . Анали
зира јући те сnентре , он ј е пронашао известан број лннија , ноје је nосматрао својим 
ва r<уум-сnентрографом. Те линиј е су биле nрелазан облин између слојева висоног 
и нисног наnона енергије . Ова чисто теоријсна изучавања , уnоређена са мерељима 
таласних дужина , ноје емитују главне загонетне линије спентра гасовитих, данле и 
планетарних маглина, ноја је извршио Виљем Рајт са Линове опсерваторије , довела 
су Др. Бауена до идентифинације небулијума , ноји ј е тим антом nрестао да nосто ји. 

Његов рад је од најзалаженијих и највећих nодвига у астрономији и астрофизици 
нвадесетих година овог вена. I<ao што је добро nознато , загонетни атом небулијума 
је уствари атом нисеонина, номе недостају два елентрона . Један nут јонизовани атоми 
нисеонина и азота стварај у и друге "загонетне" линије у сnектрима гасовитих маг
лина . Према речима чувеног енглесног астронома Сер Артура Едингтона: "Тајанствена 
материја ноја nроизводи светлуцаље маглина много нам је ближа, него што смо се 
надали. То је смеша гасова ноји стварају - ваздух тих далених светова врло сличан 
оном на Земљи" . 

Др . Бауен ј е пуних 30 година nосле свог nроналасна наставио да nроучава га
совите и nланетарне маглине. Зато, nриликом љеговог nовлачеља из активне астро
номсне службе, nриређен је симnозиј ум о лланетарним маглинама уnраво љему у 
част . Симnози јум је одржан 25. маја 1964. године, на Калифорнијсном технолошном 
институту , уз nрисуство 01<0 75 астронома и физичара. Поднете је , између осталог , 
невет занимљивих реферата . 

Поменути реферати nојединачно су nублиновани тоном 1964. и 1965. године , а 
цела моиографија 1966. године . Овим рефератима је обухваkено много важних nи
тања из овог nодручја астрономије и астрофизине и изнето обиље nодатака . 

Међутим , има још врло много да се nроучава, не само у nогледу нових nрона
лазана и nовеhаља броја nознатих маглина , ове смернице су уве.к nримамљиве, већ 
има да се интензивно ради на обради података о старим маглинама. На пр . , познато је 
прено седам стотина nланетарних маглина . Радијалне брзине љихове израчунате су 
за свега нешто nрено три стотине ! Данле , ни nоловина . Ово nоље астрономије и 
астрофизине све више привлачи интересоваље савремених астронома. Зато је ред 
да се сетимо једног од главних пионира на овом nољу, Др . Ајре С. Бауена , ноји је 
својим радом решио једну од најномплиноnанијих загонетни nланетарних и гасовитих 
МfiГЛННа. 

Драгослав Ексrтгер. 
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РАДИО СИГНАЛИ ИЗ ВАСИОНЕ 

Недалено од Харнова , Унрајина , СССР , у изградњи је један од на ј већих радио
телесноnа . Он ће бити завршсн у тону ове, 1966 . године . Антене новог ращю телес
нопа , гиганта ноји је добио ознану "УТР-2", заузимај у више од 150000 Ј<Вадрапшх 
метара и из авиона имај у изглед огромног слова "Т". Оне се састо је од 2040 међ усобно 
повезаних антена - вибратора . Дужина свих елентричних артерија nрелази 150 юr 
лометара. Нови радиотелесноп радиhе •истовремено на лет таласних дужина у де
наметарсном диапазону радио таласа од 12 до 25 метара , што ће знатно повећатн но
ЈIIоlчину информација из носмоса са даљина од неноли 1<0 11есетина милиарди свет
лосюrх година . Осматрања ће се обрађивати елентронсним рачунсним ма1.1.1инама. 

А 11йi е 11е Јtовог радио iii eлecкoiia код Харкова 

Добивши ову новост, одмах можемо унапред знати да ће се носмични об јенти 
моћи nосматрати много боље него што је то досада било случај , и то они ноји излу
чу ј у елентромагнетсну енергију и у виду радио таласа . Танву енергију одашиљу и 
галаr<сије у чијим су се језгрима одиграле носмичне ексnлозије , на nример галаксија 
ноја у Месијеовом наталогу носи ознаку М 82. Исто ће бити и са танозваним Сајфер
товим галансијама , названим тако по астроному Сајферту, у чијим се језгрима нонста
тују брза нретаља гаса, нао што је случај са галаксијом NGC 1275 или радиогалан
сијом Персеј А, ноје ће се моkи на савременији начин лроучавати . У исту груnу нос
мичких објеката сnадају и гигантске елипсоидне радио галансије у сазвежђу Девојr<е , 
NGC 4486, у близини чијег центра и оnтични зраци nоказуј у избациваље материје, 
ноје се састоји од ненолико сјајних нондензација, свана од по оно 100 nарсена , дон 
цео љихов низ има око 1000 парсека или оно 3000 светлосних година. 

Облаци релативистичних елентрона - они се тако зову јер се нреkу брзином 
ноја је блисна брзини светлости- избачени из радио галаксије, шире се nод утицајем 
притиска Ј<Осмичних зранова и магнетсног nоља. 

Осим енсnлозивних језгара у неким галансијама, боље he се моhи осматрати и 
танозвани нвази-звездани извори, снраkено нвазари. Ти објенти региструју се у 
треhем нембриџсном наталогу, скраћено З С . Исnоставило се да нени од тих објеката 
мељају свој сјај, нао на nример 3 С 273 . Тај објект је доста добро nроучен и нађено 
је да му се сјај неnравилно меља у нратним временским интервалима, реда величине 
десетак дана. Осим тих nромена, виђене су и редовне nромене за оно 30% у nериоду 
од око 10 година . Најзад, средљи сјај nолако оnада и за 100 година nриближно he се 
смаљити за 30% . 

Недавно је откривена лроменљивост радио зрачеља нвазизвезданог извора, 
ноји је у совјетском каталогу означен са СТА 102, на таласу 32,5 цм, са nериодом nро
менљивости реда величине 110 дана . 

Сматра се да то зрачеље долази од nлазме са магнетсним nољем, нроз које nро
лазе потоци гаса, можда они који дају линије емисије. Али знатан део радио зрачеља 
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иnal< стварај у релативистични елентронн . Налазећи се у магнетсном пољу, релати
виспiЧI<И елентрони l<рећу се у спирали и стога зраче на учестаностима ноје зависе од 
налона по ьа и енергије елентр на. Што је већа енергија и јаче поље , тим ј е већа учес
таност тога зрачеља , 1<а је се зове сннхротронсно зрачеље . 

Георгије Бopmf/111 

ИСПИТИВАЉЕ МАРСА ПОМОЋУ АУТОМАТСКЕ 

ЛАБОРАТОРИЈЕ АМЕЛ 

Ла би могла да се оствари успешна људсна енспедиција на Марс, неопходно је , 
претходно, nослати на ову планету не1<0ЛИI<О истраживачних лабораторија без људсне 
посаде - АМЕЛ (Automated Mars Exp loration Laboratory). Ованве лабораторије 
могу бити послате на Марс nомоћу ранете-носача тиnа " Сатурн V" . Предвиђа се да би 
ове лабораторије могле бити сnуштене на Марс 1973 или 1975 године . Лет би био 
подељен на две етапе: међупланетарни лет до Марса и спушта ље на Марс нроз ље
гову атмосферу. Ранета "Сатурн V" би донела аnарат за сnуштаље са АМЕЛ до 
Марса, оданле би овај аnарат мена сnустио АМЕЛ на nовршину Марса. 

Задатак ових лабораторија би био да прикуnе nодап<е о условима на nовршини 
Марса, евентуалној било-нщвој животној форми, нао и љеној сnособности за живот 
у земаљсним условима. 

Ла би лабораторија могла да исnуни nостављене задап<е, мора да извршава 
сле;1еl1е аутоматсне оnерације : 

1 . нзучаваље онолне средине nомоћу TV система ; 
2. nребациваље у рејон ноји одаберу научници нао резултат анализе теле

информација ; 
3. обилажеље npenpeнa ноје могу да оштете или онесnособе лабораторију; 
4. исnитиваље nроба атмосфt>ре ради одређиваља састава гасне смеше, атмос

ферсl<ог притисЈ<а , темnературе, брзине ветра , видова и ноличине материја 
1<0је се у облину прашине налазе у атмосфери; 

5. узимаље nроба подлоге на тачно одређеним дубинама и анализа љене <:трун
туре, састава, темnературе, садржаја влаге и гасова; 

6. анализа атмосферсних nроба и nроба "земљишта" у циљу утврђиваља зна
нова живота ; 

7. изучаваље површине у циљу изналажеља знанова nостојаља живота у 
прошлости (фосили и сл.) ; 

8. утврђиваље представника отнривених животних форми; 
9. извршеље посебних мереља по сигналима са Земље у циљу добијаља на

рочито важних информација у току истраживаља. 

Редослед радњи 

После сnуштаља на површину Марса и успостављаља везе са Земљом, са ла
бораторије морају бити nослати панорамсни ТВ снимци околине, који би омогућили 
да се добије слиt<а о условима у којима се налази лабораторија. После тога околина 
мора бити фотографисана ради детаљног изучаваља . Истовремено могу бити сануп
љени nодаци о атмосферсним условима, који морају бити што пре nослати на Земљу, 
нано би се одредио тон следећих еЈ<сnеримената. Затим, по команди са Земље, лабо
раторија nочиље да се креће према неком од снимљених објената. После савлађиваља 
одређеног дела простора АМЕЛ мора да изврши нову телеnредају на Земљу, нано би 
се отнриле евентуалне npenpeнe на љеном nуту и, ако је nотребно, извршила измена 
маршруте (левкасте јаме , стрмих страна - нанве су се виделе на снимцима са "Ма
ринера IV" - могу nретстављати неnремостиве препреке за АМЕЛ). 

По доласку у означени рејон АМЕЛ узима пробу марсовске nовршине и врши 
nретходну анализу љених карактеристина .. По добијаљу података, на Земљи се до
носи решеље о сврсисходности даљих истраживаља у циљу откриваља живота, или 

о тражељу nогоднијег сентора . Унолино се сентор у коме се налази лабораторија по
наже nерсnективним , почиљу истраживаља. Уколико се покаже да су резултати ис
тражищньа негативни , доноси се одлуна о преласну у нови рејон или о извођељу 
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следеће етаnе енсперимената. У случај у добијаља низа негативних податаЈ<а ( н nрн
лином nромене рејона истраживаља), не врши се премештаље лабораторије У међу
собно јана удаљене рејоне (l<·ao на nример из СЈ<Ваторијашюг у поларни) . За ованв у 
одлун у, нрајље непогодну и ризичн у, nотебне су детаљне анализе на Земљи. Сматра 
се , да yi<OЛI-11<0 минробиолошни живот на Марсу уоnште nостоји , да је он (нао и на 
Земљи) расnоређен по целој nовршини планете. 

Време рада АМЕЛ, nри оnтималним резултатима испипЈваља, треба па траје 
две земаљсЈ<е године , односно један марсовсни сезонсни щшлус. 

Научва опрема лабораторије 

Састав научне опреме лабораторије може битн одређ~н са"10 11рнfлижно је~ 
су знаља о Марсу још увен ограничена. ИнформациЈе добиЈене са "Мар•н_tера IV 
врло су норисне за одређиваље нених атмосферсних нарантеристина, чиЈе Је nоз llа

ваље неоnходно ради nројеЈ<товаља апарата за сnуштаље . Иnан , нарантериспще_ по
вршине , Ј<ао што су дебљина слоја прашине , хемисни састав, рељеф н т . сл . ЧИЈе Ј С 
познаваље неоnходно за nро јентоваље лабораторије , без обзира на добре фотографиЈ е 
"Маринера IV", познате су још у в ен само приближно . Предnоставља се да ће летовн 
по програму " Voyager" дати nодатне ноји ћС:о"югућити да се утаначи састав научне 011-
реме АМЕЛ , нано у односу на избор метода мереља , тано и у односу на осетљивост 

nрибора и љихов динамич1ш дијапазон. . 
Опрема АМЕЛ .чоже се nоделити на три основне Ј<атегорије: 
1. Опрема за одређиваље атмосферсних нарантеристина , 
2. Опрема за одређиваље ареофизич1шх и ареохемисних 1<ара1перистина н 

З. Оnрема за одређиваље биолошних Ј<арантеристина . 

4.) 

с Ј 

• 
Атмосферска мереља 

Оченује се да ће основне нарантеристине атмосфере бити nознате до предви
ђеног старта 1973 или 1975 године . Према томе мереља ће вероватно бит_и ограничена 
на одређиваље атмосферсних nараметара непосредно везаних за nостоЈаље живот~. 

Мереља танвих величина нао на пр . nарцијалних nритисана водене паре, озона , 
онсида азота итд. су интересантна у вези с могућношћу отнриваља нених марсовсних 
организама. Ованва мереља могу дати кључ за разјашљаваље реакција карактерис
тичних за марсовске форме живота. За разјашљаваље ових рекација могао би да се 
користи масени сnектрометар, који је врло осетљив и стабилан при раду. . 

Промене интензивности суначних радијација јако ће утицати на организме НОЈИ 
се налазе на nовршини. Неоnходне информације могао би да обезбеди У Ф сnектроскоn. 

Веома широк дневни дијаnазон проме.на темnературе може бити забележен 
разним термографима. 

Остала инструментација ће бити nредвиђена за мереље брзине ветра, величину 
и расnоделу честица прашине у атмосфери, промене у облачној nрекривци, количине 
аргона, односа изотопа водоника и кисеоника итд. 
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Ареофвзвчка в ареохемвска мерења 

Првостеnени интерес nретставља познаоање површинсних неравнина, пре 
свега због погодног избора рејона за вршеље истраживаља, а затим ови nодаци могу 
доnринети бољем nознаваљу "геологије" планете. Снимци добивени са "Маринера 
IV" nоназуј у да је површина Марса дзлено више "месечеве" nрироде , него што се 
то раније nретnостављало. Ованве информације о nовршинн могу бити добијене nо
моћу ортннона nанорамсним снимаљем nовршине. Користећи ТВ nренос нроз неi<олно 
обојених филтара могу се добити фотографије nовршине у боји , што оланшава nроу
чаваља. 

Постојаље јаних ветрова , облана прашине и велине темnературсне nромене на 
површини доводе до nретnоставне о nостојаљу меног слоја nрашине. Неоnходно је 
да се одреде величина, минерални и хемиски састав тих честица . Величина може бити 
одређена nомоћу селентивног nросејаваља . Одређиваље хемисног састава мора се 
вршити физичЈ<ИМ мерељнма и методама неоргансне хемије. Флуоресценција рент
генових зрана, неутронсно дејство , лучна и масена сnентросноnија , вероватно ће битн 
I<орисне л1етоде за физичну анализу чврстих узорана. 

Важне нарантеристине Марсове nовршнне, с биолошке тачi<е , су ноличина влаге 
у честицама nодлоге и ноличина хидрата у минералима. Отсуство ерозије површю1е, 
према снимцима са "Маринера IV" , nоназује не само да се воде у течној фази на nо
вршинн Марса налази врло мало (а но је уоnште и има), него да је уоnште није ни било 
у већини еволуционих nериода nланете. Масена сnектрографија или гасна хромато
графија загрејаних узорана, лано ће дати nотребне информације. Угљендионснд, 
сумnор, продунти разлагаља органсi<ИХ гасова и др. , танође могу бити ОТI<ривенн овим 
методама. 

Један од тежих проблема је утврl)иваље видова мннерала нојн се налазе у 
rювршннсном слоју Марса, nошто је то везано са одређиваљем нристалне струнтуре. 

Поједине грануле nовршине , минроснопсЈ<НХ размера , могу бити nроучене методом 
дифранцнје рентгенсннх зрана. Поједини одабрани узорци могу бити исноришћени 
за расnознаваље нених минерала. Могуће је nрименити nетрографску микросноnију , 
Ј<Оја нористн поларизовану светлост. За све то време треба на Земљу слати снимне 
у боји ради анализа. 

Биолошка мерења 

Као nоследица велнног ннтересовања за ванземаљсне форме живота, може се 
претnоставити да ће највећи део оnреме АМЕЛ бити састављен од инструмената пред
виђених за биолошна мереља, или за одређиваље хемиских и физичних услова на 
површини Марса , нао могућој средини за живот. 

Ова истраживаља могу бити подељена у две етане: 
У nрвој етаnи вршило би се истраживаље минроживота помоћу панорамсног 

снимаља онолине у боји. Велико растиње и жива бнћа били би лано отнривени ако се 
налазе у nољу посматраља . Микроживот може бити отнривен истим системом ко
ристећи нратнофонусне објективе. Објенти нао што је лишће и сл. вероватно ће се 
моћи расnознати на фону nовршине. 

Тражеље минроорганизама на nовршини или nод nовршином nодлоге треба 
да nретставља другу етаnу биолошних еЈ<сnеримената . Ова етаnа треба да буде раз
дељена на три фазе: 

а) тражеље живота у онолном рејону, 
б) тражеље живота у месним условима nомоћу одговарајућих стимулатора и 
в) nонушај карактерисаља нене животне форме nрема љеном понашаљу међу 

земаљским организмима . 

У фзи а) експерименталне променљиве могле би бити температура, интензитет 
светлости и садржај водене паре. Антивност или раст организама побуђивали би се 
променама једног од ових фактора. Живот би могао бити откривен посматраљем топ
лотног процеса или промена nарцијалног притисна гасова у затвореном систему. 

У фази б) могу бити коришћени "елементарни донори" или извори енергије , 
електронсне клопке и струнтурни модели . · Поред метода посматраља и дејства на 
заnремину и раст, који се нористе у фази а), могућа је примена радиоактивних ма
терија. 

У фази в) животне форме могуће је одвојити од безживотних флотацијом 
течности. Могуће би било окарантерисати посе(iне марсовске микробиолошке форме 
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,,поређујући их са земаљским. Но nри~1ер, рашћеље у средини ноја садржи усnоривач 
деобе, могло би уназати на везу са земаљс1rnм организмом чијн се раст танође ycn -
р а ва овом номnонентом . Други важан и интересантан енсnерименат би био да се утврдн 
nонашаље и сnособност за живот марсовсних организама у земаљсюш услови,"а. То 
би могло да се изведе nроизводећи на АМЕЛ, у сnецијалним ћелијама , Сунчсву р~ 
дијацију, темnературу и nовршинсне услове нарантеристичне за Земљу (тежа Ј С 
један од параметара ноји не могу бити симулирани) . 

Конструкција АМЕЛ 
Претnоставља се да ће мансимална тежина АМЕЛ износити оно 3600 кр. I<он 

струнтивно лабораторија ће обједиљавати четири основна система: систем за кретаље, 

систем везе, систем елентроснабдеваља и систем за регулацију темnературе . 
Понретљивост лабораторије је врло важна с тачЈ<е глсдишта научних инфор

мација, иано то повећава тежину целог система . Испитиваља су rюназала да средства 
ноја су потребна за обезбеђеље nонретљивости лабораториЈе у реону ОЈ\ 1 ОО км дос-
тижу тежину од 30% и више, целонупне тежине . . 

Што се тиче система везе, ради се на остварељу што боље везе, Јер проблем 
претстављај у велина растојаља, нао и ограничени nериоди за ~рсдају п.одатана У 
време нада се Земља налази у зони радиовидљивости. У садашљоЈ ситуацИЈИ давач 11 

антена премашују могуlшости лабораторије тешне 3600 кр. 
Један од најоштријих проблема је nроблем елентроенсргије. При анализи овог 

nроблема расматран је низ могућих извора енергије, унљ~чујући радиоизотоnне тер
мојонске и термоелентричне генераторе , сунчане батериЈе и горивне спрегове. Од 
ових система најпривлачнији је за енсnедицију радиоизотоnни термоелентричн':l ге
нератор. Један од недостатана овог генер!lтора је nрилично велика тоnлота НОЈа се 
nри љеговом раду издваја. Ова топлота, међутим , могла би да буде исноришћена за 
регулисаље температуре лабораторије за време хладних марсовсних ноћи .. 

Сунчане батерије не претстављај у решеље за оваЈ< ВУ енспедицИЈ у, Јер би за 
nотребну снагу од неколико стотина вати, површине т.их батерија (од~осно "огледала") 
морале бити недоnустиво велине; nоред тога ћелиЈе о~их батериЈа су осетљиве 11 

ломљиве а тешко би било и решеље анумулираља енергиЈе за време марсовсних ноlш . 
У садашље време, горивни спрегови су такође неn?годни због мале ефинас

ности и сложеног nроблема напајаља ових сnрегова (у случаЈу водонично-кисеоничннх 
система). 

Систем за регулацију . температуре треба да омогући одржаваље одређених 
температура у различитим оДсецима лабораторије. 

У садашљој варијанти АМЕЛ, расnоред тежина би изгледао отприлине овано 

у кр: 

конструкција и средства за нретаље 
енергетски системи 

систем терморегулације 
средства везе 

оnрема за научне енсперименте 

свега 

1000 
900 
270 
З50 

1080 

3600 

На слици је приназана каnсула (апарат за спуштаље) и излаз АМЕЛ из напсуле: 
а) капсула са АМЕЛ, Ь) и с) излазан АМЕЛ из наnсуле и d) АМЕЛ у нретању. 
(Према: "Исследование Марса с помощю 
автоматичесной лаборатории АМЕЛ", 
Ексйресс-информация АсШро11й$Шика и 
ракеШодинамика, Но. 30, 10 август 1966) 

Богда11 Алексић , дипл. фнз. хем. 

АСТРОНОМИЈА У СРЕДЉИМ ШКОЛАМА 

Са савеШовања йросвеШних руководилаца u йредсiuавника друшiiiва "Р. Бошковић" 

Астрономске друштво "Руђер Бошновић" организовало је дискусиони састана1< 
на тему увођеља наставе астрономије у средље школе. Овај састанан је одржан 23. 
маја 1966, гоцине на Астрономсној опсерваторији у Београд)' · Поред представнина 
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лруштва 11 Астро11омс,;е псерuатор11ј е састаш<у су пр1·1 суствовали представниц11 
Савезног сенретар11јата за просвету 11 нултуру , Ј~тосЈювенс i<ОГ завода за проучавање 
шнолсн 11х и п росветн 11 х питања , рс п убличн г Сенретаријата за просвету СР Србије , 
градсног Педагошног завода , Друштва мате ,\\атн•lара , физнчара н астронома Србије, 
Катедре за географиј у ПМФ, В јно географсног 1111ститута ЈНА, Катедре за Астро
IIОМију ПМФ, MaU.II1HCI<Oг фану 1тета 11 3 Новог Сада, Савезне геодетсне управе, 
авезног rюнрета " 1-Ја уну младнма" н [(атедре за физину ПМ<IЈ . 

Прочитана су лв а реферата 11 то : 1. "У л г:-t 11 значај А стр номије у средњнм 
шнолама Јlанас ", нојн је nоднео nроф . Др Б . Шеварл11 1i 11 2 . "Стру1пура 11 садржај 
наставе астрономије у средњнм шн !lама 11 проб еми у вези њсне реализације", I<Ojll 
ЈС nоднела асистент Астрономснс оп серватор11је у Београду Софнја Саџанов. 

У врло плодно ј д 1·ЈСЈ<ус 11 јн прсдставницн појединн х областн изнели су врло 
~сшт_н значај астрономЈЈје 11 њен 11 х нстраживања за потребе А1 мије , привреде , cao
opalia)a и другог. Посебна ва;ююст n троном нје ЈС та што омогуliава одређиваље по
ложаја тачана Ј·ЈЗ Земљи и ~- 11ростор у (r: оложајна астрономи ј а и астрометрија), прн 
чему важну улогу играју 1 <аталоз 11 звсзнn, 1<0 ј н омогуl;ава ј у астрономсЈ<а истраживања 
У области гравитације , 11омерања Земљ1111ИХ полова , љене ротације и пролјена у то ј 
ротациЈИ, нао и ус"а повезаност са ()Ј(рсђ ЈШањем и одржавањем тачног времена и 

познаваља тачних фрс1mенција. 

Астрономсна навига 11ија (асро 11 nоморсна) таi<ође нористи методе положајне 
астрономије эа олређивањс положаја шювн11х објената и летилнца. Астронаутина ноја 
се бави nроблемом лета ~- васио11 и је у TCCI!Oj вези са астрономијом , поготову нада се 
зна љена важност ~' савреме iЮЛ\ 1 ат~· за 11 palieњe летеliих об јеЈ<ата и израчунавање 
ЉИХОШIХ ПО ЈОЖаја 11 11\'ТЗЊа . 

. После днснус11ј ё у 1 <0 ј о ј ј е нонстатоnана а псолутна 110треба за увођељем астро
I ЈОМИ)е у средње шноле, разматра11о је ннтање надра нојн би успешно водио наставу 
овог предмета. 

После вищечасовн01 · н II CЩJ ПIIOГ разматраља нео11ходне потребе за упознавањем 
млаю1х генерација са астро11 Ом11јом састанаi< једногласно предлаже у облнну занључна 
следе11е: 

Ј . Обавезно увођење астроном11је у оба смера гимназнје . 
2. Стал11и нонтант просв етних установа са Астрономсном опсерваторијом , 

I<атедром за астрономију 11 Астрономсним друштвом "Р уђе р Бошновиl1". 
З. Тешља сарадња астрономије са сродним наунама (математина , физина и 

географија) . 

4 . Поступно увођеље астрономи ј е у ШI<ОЛе почев од ннюлсне 1966/67. године , 
тамо где постоје св и услови за љено увођење. 

У вези са ов11м одлунама Друштву је поверена у овој години организација 
нругог семинара за наставннне 11 11рофесоре средњнх шнола ноји lie предавати овај 
предмет. 

Софија Саџалов 

IV ZEMALJSКI SKUP ASTRONOMA- AMATERA MADARSKE 

Od 26. do 28. avgusta 1966. odrzan ј е и Segediпи cetvrti redovnj skиp madarskil1 
ljиЬite lja astronomjje. U jme Astroпomskog drиstva "Rиder Boskovjc" sastankи sи prj
sиstvovali : А. КиЬiсеlа, D. Srejic i М. Karanovic. 

Sastanak је јшао !'adnj karakter а odrzavao se u "Zgradi шiга", na сјјој se пajvjsoj 
terasi пalazj popиlarna astronomska opser\•ator ija Uraпia . Teme sastanka mogle sи se 
S\•rstatj и ёеti гј grиpe: 

[ Stanje u amateгskom pok1·em и Madaгskoj. Referatj: Dr. G. Ku)jn: О amaterskom 
pokretи _и M ada rskoj ј G. Roka: Uvodni referat za diskиsjjи о popиlarjzaciji astroпomije 
1 пastav' . astroпomije и s rednjiш skolama. Оvоше treba dodati djskиsjje mnogobrojпih 
amatera 1z ипиtrasnjos tj Madarske ј јеdап иzј organjzacjonj sastaпak . 

II lnfonuacije о sav1·emenim dostignш5ima u asu·onomiji. Referati : Dr. 1. Almar: 
О пajпovijjm иspesjma и vanatmosferskoj posшatrackoj astronomjjj, L. Bartha : N ova 
dostignиca astronomjje, i А . KuЬicela: Savп;mena jsrrazjvanja eruptjvnih zvezda, 
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111 lnstmkcije za amatere i izmena med!lsobnill iskustava. Referatj : Dr. G. Kuljn : 
О oprjci amaterskih teleskopa i pribora, L . Markj Zay: Astrofotografskj rezultatj opser
vatorije Urania u Segedinu, D. Srejic ј М. Karanovjc: Posmatranje pomracenja Sunca 
20. V. 1966. na Narodnoj opservatorij i u Beogradu, i nekoliko referata u kojima su saop
sreni posmatraёki (uglavnom promenljive zvezde) i drugi radovi amatera iz raznih krajeva 
zemlje . 

IV OPJ'te il!fonnacije i ,-azoiioda. Razgledanje opservatorije Urania. Dr. I . Almar: 
Urisci sa pura ро lra liji , i G. Schalk: tisci sa puta ро SAD (оЬа izlaganja pracena dija
poziti\•ima) . 

Opser\>atorija гапiа u Seged iпu ima na terasi, pod drvenim krovom jedan ekva
rorijalni teleskop Njutno\•og tipa od 20 ст јеdап azimutalni refraktor od oko 10 ст koji 
sroji u staklenom paviljonu, а za vreme posmatranj a se iznosi na terasu. Na poslednjem 
spratu zgrade segedinski amateri imaju jednu velikи prostoriju koja sluzi kao slusaonica, 
biЬiioteka, kancelarija i foto-laboratorija. Tu se povremeno okuplja oko 60 aktivnih ama
tera. Najvise se radi na snimanju nebeskih tela ј prevodenjи stranih srrucnih knjiga na 
madarski . 

Tokom celog skиpa и hoiи zgrade bjla ј е otvorena izlozba amaterskih jлstrumenata 
i fotografija iz zivota i rada madarskih amatera. ВјЈа је organizovana i proda ja astronom
skih knjiga, fotog rafija i karata i nekih optiёkih elemenata (pravoиgle prizme i sociva raznih 
karakterjsrika). 

Na sastanku i и nezvanicпim sиsretima иspostavljeni sи mnogj Jjcni kontakrj . I 
ovom prilikom doslo se do zakljиcka da sи ovakvi sиsretj i razmena informacija иopste 
(posete, casopisi, .. . ) kao i eventualne zajednicke akcije veoma korisne. 

Posle sastanka и Segedinи posetili smo i popиlarnи astronomskи opservatoriju 
Urania u Bиdimpesti gde nas је predиsretljivo docekao njen direktor, Dr. G . Kulin. Os
novni instrument ove opservatorije је refraktor od 20 ст и odgovarajиcoj kиpoli, sl. 2. Me
dиtim, иpravo је zavrsen reflektor Njurnovog tjpa od 30 an precnjka, а Dr. Kиlin licno 
radj jedno ogledalo od 40 ст . Opservatorjja је smestena na istocnoj padjnj jednog od bи
dimskjh brda, nedaleko od centra grada. Pored kиpole, ona ima lepu terasи, slиsaonicи, 
radjonjcи (mehanjckи ј optjckи), kancelaгjje ј jednи prostorijи риnи starih instrиmenata 

t 
Sl. l Sl. 2 ->-
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Predsedпistvo skupa 
asll'oпoma - amate1·a 
Madшske 

koj j се se sredjrj kao rnuzej. Nekj iпstrurneпrj su jsrorjjske retkosti. Dr. Kuljп ј njegovj 
saradnjcj veorna se ponose jednom prjzmom (jzgleda jedjnorn sacuvanom) kojom ј е Frauп
hofer obavl jao svoje jstorjjske spektroskopske eksperjrnente, sl. 1. Opservatorjja nerna fi
пansij skjh teskoca. Posetioce prima svake vedre veceri. Uvodenjem u rad novih teleskopa, 
opservatorija се poceti i s jsrematski posrnatracki rad na пekim proЬlemima - verovatпo 
prornenljivim zvezdama. 

Nase prisustvo na ovom Skupu madarskih ljuЬitelja astronomije omoguceno је 
sredstvima Astronomskog drustva Ruder Boskovic i organizacije Nauku mladima. Dr. 
D. Teleki је narocito zasluzaп za nasu priprernu za ovaj sastaпak i, роsеЬпо, za prevodenje 
nasjh referata па rnadarski jezik. 

Метеорит из пустиље Гоби. -
Метеорит тежан 30 тона који је пао 
у давна времена, у пустињи Гоби, 
сматра се за тре!ш по величини на 
свету. Једино га надмашују метеорити 
}!З. Анигитоа, на Гренланду и из За
:Падне Хобе, у Југозападној Африци. 
Наравно, нада кажемо треhи по вели
чини, онда се мисли на примерак који 
је остао цео, јер је било нудинамо веhих 
метеорита ноји су при судару са Зем
љином површином, или још у атмос
фери, енсплодирали и распали се у 
iномаде, веhег и мањег обима. 
1 Пре нешто оно годину дана овај 
Ј>~етеорит је пренет из подручја гд'е 
~е. пар, у sр_ад. Урумчи, ној11 ј~ седиште 
Синнјанг-Ујгурсног аутономног реги
она, I<Оји се налази у северозападној 

А. К. 

Книн. Домородци предела где је 
метеорит пао називали су га "сребрна 
намила". Оин испредају разне приче 
о метеориту, ноје су старе и оно вен 
и цо, мада је пад метеорита био нуди
нама пре, што сведочи подебео слој 
онсидисаног гвожђа на површини овог 
метеорита, мада је ниша у пределу 
Чинrо где је метеорит пао ретка 
појава. 
Хемијска анализа је показала, да је 

ова ј метални метеорит састављен од 
88,67% гвожђа и 9,27 % никла. Ос
тало отпада на мале ноличине других 

елемената, ноји сачињавају она преос
тала два процента. Овај метеорит је 
нласифинован као онтахедрит са доста 
висоним процентом никла. 

Д. Е. 

.. 
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Prvi nema~ki veilta~ki satelit. - U 
toku О\'е godjпe sa baze Fort C:::ercjl u 
Капаdј Ьјсе laпs jraп prvj zapadпo
пernackj ve· rackj sateljr . Sateljt jzraduju 
пernacke fjrrne , а projekat se jzvodj pod 
pokrovjtelj tvorn amerjcke Nасјопаlпе up
rave za astroпautjku ј vas j oпska jstrazj
vaпja (NASA). Ovaj , kao ј sledecj пe
rnackj sateJjt predvjdeп za pocetak 1967 
godjпe, Ьiсе l aпsj raп uz pomoc arnerjckjl1 
raketa ј sluzjce za mereпje e lektroпa ј 
protoпa , za j spjtjva пj e spektralпe eпe rg jj e 
ј druga kosmjcka z raceпj a . Zavrsetak 
radova па ovom sateJjru predvjdeп ј е 
za kraj 1968 godjпe u kom roku се Ьitj 
''erovatпo laпs jraпo jos пekoljko sateljta. 

Ovaj prograrn Zapadпe Nernacke jzu
zet је jz programa laпs jra пja prve ev
ropske rakete "ELDO 1" u kome Nerncj 
ucestvuju sa 27 % . 

Troskovj l а п јrапј а пemackog sate
Jjta сепе se па 30-40 rnjJjoпa пemackjh 
rnaraka. 

lng. D.K. 

Vr§e se ispitivanja utlcaja viЬracija 
па hrornozome. Iпicijativa potice od 
rezultata sa sovjetskog broda "Vostok", 
kada је zapazeпo izves пo preuredivaпje 
hrornozoma u rnikrosporarna. Americki 
пaucnici iz ~kole za avijacionu rnedi
ciпu izlazu mikrospore razlicitih orga
пizama viЬracjjama slicпirn onim koje se 
ocekuju u vasioпskim brodovima. Nije 
zapazeп uticaj viЬracija reda velicine 
40-70 cikla u sekundi pri ubrzaпjima 
ЈО-20 G. Jpak је zapazena promena 
Ьоје i oblika u F 1 generaciji Drosophila 
rnelanogaster. 
(Technology Week, Ј 1 juli 1966) В. А. 

8-og jula, dva dапа posle laпsiranja 
stanice "Protoп 3", javljeno ј е da su 
sovjetski fizicari uCinili prve pokusaje 
da eksperirneпtalпo detektuju оsпоvпе 
elementarпe cestice nazvane "guarks", 
za koje se pretpostav!ja da пastaju pri 
sudaru cestica iz kosrnickih zrakova i 
atoma iz meduzvezdanog prostora sa 
eпergijom reda velicine hiljada Ьiliona 
elektronvolti. 

Zadatak broda "Proton 3" sastoji se 
u proucavanju kosmickih zrakova i 
obuhvata: izucavanje Suncevih kosmickih 
zrakova, izucavanje jacine i hemiskog 
sastava u intervalu energija do 1 ОО х Ј О 
MeV, mereпje apsolutnih intenziteta 
i energija elektroпa galaktickog porekla, 
itd. 
(Flight, 14 juli, 21 juli 1966 god.) В. А. 
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Posle tronedeljne pauze " Survejer" 1 
је росео ропоvо 7-og jula da odasilje 
s пjmke sa povrsiпe Meseca. Posle 10335 
izvrsпjh sпirnaka e rnito\•aпje је prestalo 
u toku Meseceve noci ра se smatralo 
da је temperatura od preko - 100° С 
koja tada vlada па Mesecu ostetila iпstru
rneпte. Posto emjrovaпje njje паstа\•
!јешэ ni posle zavrsetka посј (27 јuпа) 
izvrseпo је i pitjvaпje broda pomocu 
s jgпala sз Caпberre i koпtakt ј е uspos
tav\jeп. Putern radio komaпde okrenute 
su suпсапе baterjje prema Suпcu , tako 
da su ропоvо nарuпјепе, ра је jzvrseпo 
sпjrnaпje ј Meseceve po\•rsi пe i pojediпih 
de\ova sarnog "Survejera", pri cemu su 
u сепа zпаtпа osteceпja radijatorskjh 
ogledala na brodu . 
(Flig/11 , 21 juli 1966) В. А. 

"Пионир 7" обилази око Сунца. -
Са Кејп Кенедија у Флориди лансиран 

је васионсни брод "Пионир 7" на дан 
17 августа Ј 966. Он има задатан да на 
путањи оно Су1ща принупи податне 

о зрачењима нојима могу бити изло
жени будућ.и путници за Месец. 

I zgled "Pionira 7" 

Овај васионсни брод снабдевен је 
разним инструментима, за испитивање 

зрачења у простору нроз ноји lie про
ла зити. Тежан је 63 нилограма, а 
оно Сунца lie нружити на путањи 
између Земљине и Марсове-. Н. Ј. 
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Месечев орбитар. - Из познате 
базе за васионска истраживаља Кејп 
Кенеди лансиран је сателит "Месечев 
орбитар", тежан 386 кй., који је после 
успелог путоваља ка Месецу ушао у 
љегову орбиту 14 августа ове године. 
Ово кружеље око природног Зем
љиног сателита врши се по елиптичној 
путаљи чија је најближа тачна уда
љена од Месеца 191 км, а најудаљенија 
1866 км. Задатак овог сателита је да 
емитује на Земљу снимке девет места 
на површини Месеца, ноја могу евен
туално послужити нао космодроми 

будуhим васионским бродовима са 
посадом . У току лета од базе Kejn 
Кенеди до близине Месеца, два пута 
је коригована путаља, иако је то већ 
и уобичајено нод лансираља ове врсте . 
У току нружеља око Месеца са

телит је добио команду са Земље и 
сишао на планирану нижу путаљу 

која је удаљена минимално од повр
шине Месеца 56 км. Обзиром на прив
лачну снагу Месеца, сматра се да ће 
ово растојање пасти на 45 юt и тада 
ће "Месечев орбитар" снимити највеl;и 
број фотографија оних девет реона 
који су од интереса за будуhе кос
монауте. Сателит поседује елеитронски 
систем ноји омогућује сужење од
носно проширење сопствене nутаље 

према командама са Земље . 
Амерички сателит сада шаље снимке 

задље стране Месеца, која се, према 
првим анализама, не разликује много 

од предље . Сматра се да је овим сате
литом добијено много више инфор
мација о Месецу него посматраљем 
са Земље за последљих 50 година. 
Тако је доказано, путем снимана и у 
тону лета, да Месечеви полови нису 
симетрични, да је гравитација на 
Месецу шест пута слабија него на 
Земљи, иао и да на Месецу има врхова 
чија висина достиже и 9500 м . Наро
чито се запажа лако фуниционисање 
опреме на сателиту према иомандама 

које добија са Земље. Даље слање 
снимака и анализе на Земљу су у тоиу. 

Иm. Д. Ј(. 

"Луиа 11". - Совјетсни научници 
су 24 августа 1966 године лансирали 
"Лупу 11 ", аутоматску космичку ла
бораторију ,тешку 1640 кг, у циљу да 
иста постане вештачки сателит нашег 

најближег суседа - Месеца. У току 
лета на Месецу "Луни 11" је два пута 
коригована П)rтања и сада иста иружи 
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око Месеца нао његов вештачки са
телит на путаљи чија је раван нагнута 
према Месечевом енватору за 27 сте

пени . Највиша тачна елиnтичне ор
бите "Луне 11 " је на 1200 к,11, а најнижа 
на 160 км. П утоваље по орбити OI<O 
Месеца обави се за два сата и 58 ми
Н)rта. 

Успешним лансираљем ове ауто
матсие иосмичие лабораторије број 
Месечевих вештачних сателита поnео 
се на три . 31 марта 1966 године лан
сирана је успешно "Луна 1 О" , а 14 
августа ове године са усnехом је ушао 
у Месечеву путању и први америч1ш 
сателит "Месечев орбита р". Дон је 
"Луна 10" била антивна (сада је већ 
сва енергија истрошена па сатешп 
само кружи путаљом) слала је на 
Земљу фотографије Месечеве повр
шине, што сада чини амерични сателит . 

Да ли је задата!< и "Луне 11 " исти, или 
ће у тону нружеља оно Месеца доћи и 

ДО НОВИХ теХНИЧI<ИХ ИЗНенађеља - · 
за сада се не зна. У сва1юм случају 
лансираље "Луне 11 " је тесно пове
зано са решаваљем низа научних и 

техничних проблема будућих летова 
људи у Космос. Инг . Д. К. 

Маса Земљине атмосфере.- Др. 
Франно Верниани, астроном Смитсо
нијансне астрофизичне опсерваторије , 
недавно је изнео најновије податне 
о маси Земљине атмосфере. Он је 
израчунао да је та маса изражена циф
ром 5,136 пута 1021 грама, са апроi<
симацијом од свега О, 1% . 
Најнижи слојеви атмосфере, тј. од 

Земљине површине па до висине од 
5,7 иилометара, сачињавају тачно по
ловину поменуте масе. Још да напо
менемо , да је то милионити део Зем
љине масе , иоји отпада на љену ат
мосферу . Д. Е. 

U SAD se radi па radioizotopnim 
energetskim uredajima SNAP 19 А i 
29 od kojih prvi koristi radioizotop 
Pu238 i ima elektricnu snagu od 30 W 
sa vekom rada od 5 godina, dok drugi 
koristi radioizotop Ро212 i ima snagu od 
400 W. SNAP I 9 А Ьi se koristio na 
meteoroloskim satelitima tipa "Nimb В" 
koji treba da budu lansirani u toku 1967 
-1968 godiпe . SNAP 29 је predvideп 
za koriscenje na povrsini Meseca ili 
u toku kracih letova ро orЬitama oko 
Zemlje. 
(Vopr. 1·ak, teli. ) 7 1966) В. А, 

• 

Meseёev krater , sa preёnikom od vise stotina metara, snimljen pomocu letilice 
"Surveyor 1", koja se spustila na Mesec 2 juna 1966. U prvom planu vidi se 
Ыiza ivica kratera, obrazovana od krupnih stena, dok se dalja ivica zapaia 
na horizontu. 

Zemlja posmatrana s daljine Meseca. Snimak ameriёke letilice "Lunar OrЬiter", 
па kome se vidi, dole, deo Meseёeve povrsine, а iznad nje Zemlja u meni 



о 
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Snimak Meseёcve povrsinc dоЬiјеп pomocu lc tilicc " Lunar OrЬitcr 1" 19 avgusta 1966. Na njemu se vidi 
zapadni deo Smitovog Mora, duzine 150 а sirinc 95 kilometara, sa visine od oko 210 kilometara . Veliki 

krater u sredini do\c ima preёnik od oko 30 kilomctara. 

,·,r 
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МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА »РУЂЕР БОШ
КОВИЋ« И ПРЕТПЛАТНИЦИ ЧАСОПИСА "ВАСИОНА" ДА ШТО 
ПРЕ УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНУ ОДНОСНО ПРЕТПЛАТУ КАКО БИ 

»ВАСИОНА« МОГ ЛА И ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ИЗЛАЗИТИ. 
ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ МОЛЕ СЕ ТАКОЂЕ ДА · У .КРУГУ 
СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА НАЂУ НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА И ПРЕТ

ПЛАТНИКЕ "ВАСИ ОНЕ". 

Претплата и члаиарииа шаљу се па жиро рачун 605-8-161 

Уређи ва чки одбор 

Др РАДОВАН ДАНИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ , Ииж. МИВИВОЈ ЈУГИ.Н, 
Ј/нж . ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ , СТЕВАН КОРДА, АЛЕКСАНДАР КУБИЧЕЛА, 

/lнж : КОСТА СИВЧЕВ u др. БРАНИСЛАВ ШЕВАРЛИЋ 

Од zовории уредник 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

Нисловиу cйl.pauy !13радио ПЕТАР I<УБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издаје 
Астрономске друштво "Руђер Бошковић" и Комисија за астрона
утику ВСЈ. Годишња претплата: за нечланове НД 10 (СД 1000), за 
чланове оба друштва НД 8 (СД 800), за ученине свих шнола НД 5 

· (СД 500), за иностранство НД 30 (СД 3000). Поједини број НД 2,5 
(СД 250) - Власнин и издавач Астрономсно друштво "Руђер 
Бошковић", Београд. Уредништво 11 администрација: Београд, 
Народна опсерваторија, Калемегдан, Горњи Град. Тел . 624-605 

Претплате слати у корист рачуна број 605-8-161. 

--- - ---- - - - - - ---
Штампа: Издавачна установа .. Научио дело ", Београд, Вуна Kapau•h• S 

ВАСИОНА 
Ч А С ОП ИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ li 
АСТРОНАУТИКУ 

ТРАГЕДИЈА У КЕЈП КЕНЕДИЈУ 

ГОДИНА XTV 
19 66 БРОЈ 4 
БЕ ОГРАД 

У познатом америчком центру за лансираље васнонсЮiх летнли.ца 
l{ејп Кенеди , дошло ј е 27 јануара ове годnпе оно 18.30 часова (по псточпо
америчном време1Ју) до погибије. трој rще америчких носмопаута. Имеиа 
двојице већ иснуспих носмопаута Впрџпла Грисома и Едварда Вајта позната 
су 11з досадашњпх летова, дон је треhп члан ове енппе Роџер Чафи првп пут 
требало да крене на пут у щ)смос .* Ово ј е бпла прва летачна тројна амерпчке 
астронаутнне у онвиру програма ., Аполо" чији је циљ, да се до 1970. године 
спусти на Месец првп стаповппк са паше планете . Лет ове тројице америчких 
астропаута био је већ заitазан за 21 фебруар ове године . 

Судбина је хтела да rrcrtycни Грнсом хюји ј е вeli био у носмосу и Вајт, 
први Америнанац нојн се шетао васионом изван брода, уз младог Чафпја, 
коме је најављени лет требало да буде I<осмично нрштење- погину на Земљи, 
у пламену рах<ете носача .,Сатуран 1" на чиј ем врху се налазио васноисх<и 
брод .,Аполо" . По)кар је избио тренутно у капсулп брода за време припремних 
вежби и космонаутн нису могли да уч1ше ништа што би их спасло сигурне 
смрти. Механизам сигурности брода није могао да се антивира, јер је био 
блокиран челичном конструкцијом снеле која је обавијала целу ракету са 
бродом. Tar'o су храбри астронаути заробљени у напсулн брода "Аполо" 
IIa врху · раi<ете ., Сатурн 1" , опкољени читавом шумом челичпих профила 
скеле, као у канџама грдосије у пламепу сноро тренутно изгорели, оставивши 

својим друговима, и на Западу и па Истоку, да заврше оно што су оюr по
чели - да освоје сталног, природног сателита наше· планете . 

Уз највеliе почасти амерични носмонаути потпуновник Вирџил Грисом 
11 поручпик Роџер Чафи биhе сахраљени на Националном гробљу у Арлин
гтону, док ће потпуiювпю< Едвард Вајт битИ сахраљен у дворишту Војне 
анадемије "Вест Поипт" у др)I<авп IЬујорн. 

д. к. 

* Због задоцњеља последњег бро ј а "Васноне" за 1966 , могл и смо да забеле
;,;имо у љему прве жртве астронаутйне . 
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SIМPOZIJUM ZEМLJA-SUNCE ODR2AN U BEOGRADU 1966. G. 

Neda~no smo jmali retku . ~rj1j.ku da .. sretnemo_ u Beograd.u na okupu 460 naucnjka jz 35 
zema1Ja. То su b1l1 ucesшc1 S1mpoz1)uma: "FlZlka Zeml)a-Sunce", kojj је odrzan od 29 
VIII do 2. IX 196~. ~odjne . Na Sjmpozjjumu su jzneti najnoviji rezu1tati proucavanj~ 
at:nos.fere na~e zemiJe, JOnosfere, magnetosfere, meduplanetarnog prostora i emisije nae1ek
tr1saшh cest1ca sa Sunca. Ova~.o kompleksno tretiranje proЬlema okupilo је nauenjke jz 
Medunarodne asr.r:onomske uш,1е .CIAU),, . Medunarodn~ nau~ne unjje za radjo (URSI) 
Medunarodne uшЈе za geodeZ1JU 1 geofiZlku (IUGG) 1 Kom1tet za proucavanje prostora 
(COSPAR). 

P?sta1o је jasno. ko1jko је proucavanje prostora oko na~e Zem1je jedan s1ozen zadatak . Za 
n!eg?V? re~avanJe potrebno је da se udruze naporj naucnjka raznjh zema1ja i raznih naucnjh 
d1sc1p1шa . Radov1 eksperimentalnjh istrazivaca dopunjavaju se radovima teoreticara а 
s jstematska merenja sa Zem1je koriguju se povremenim lansiranjem raketa i satelita. ' 

-
-

Navescemo neke od jnteresantnih novih rezu1tata, kojj su saop~tenj na Sjmpozjjumu u 
Beogradu. 

Sunce~a p1azma ko!a neprestano napu~ta Sunce u svjm pravcjma ј putuje kroz medup1a
netarш prostor brzшom od 300--600 kmfsec naziva se Suncev vetar. Zbog ovog vetra u 
meduplanetarnom prostoru nema stacjonarnog stanja. Gustina Suncevog vetra menja se 
sa fazom Suncevog cjklusa tokom 11 godina. 

Dejstvom Suncevog vetra (kojj se krece brzinom vecom od brzjne zvuka) na spolja~nje 
g~o:nagnetsk?. ро1је formira se stojeci udarni ta1as kojj obrazuje front kako је pokazano na 
sl1c1. Zbog diJamagnetskih svojstava p1azme Zemijjna magnetosfera se znatno deformise u 
od~?su na magnetni dipo1. Tako se granjca magnetosfere prema osvet1jenoj strani Zem1je 
~аЬ!Ја ~а rastojanje od 10 R (gde је R Zem1jin. po1uprecnik), dok se na suprotnoj stranj 
IZdUZUJC U rep cije tacne dimenzjje jos nisu izmerene . 

Merenje~ geomagnets.kog ро1ја pomocu americkog satelita IMP-1 (1963/64. g.) doЬijenj 
su P?dac1 za vreme tr1 uzastopne Sunceve rotacije. Posebno su dragocenj podaci doЬijenj 
satelltom IMP-2 (1964. g.) koji је u e1iptickoj orЬiti Ьiо nајЬ!Ш Zemlji na 200 km а najda1ji 
na 95.000 km. Vrlo su ~etka uspesna merenja na rastojanju vecem od 10 R. Zbog toga се 
verova~no mo~e1 ~emljine magnetosfere i njenih parametara Ьiti korigovan tokom da1jih 
mereщa . Ovo Је s11ka prostora oko Zem1je pod norma1nim uslovima. 
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Medutim, postoje iznenadni dogadaji na Suncu pri kojima sa Sunce polaze potoci naelek
tris~nih cestica cije su brzine reda 10' km/sec, а energjja od 1-200 MeV. Ovj potocj brzjh 
cest1ca prolaze kroz Suncev vetar, а rezultat ovog delovanja su geofjzjckj efekrj koj j se 
manifestuju kao jonosferske ј magnetske bure . 

Vr1o su jnteresanrnj ј rezultatj merenja temperature u jonosferj na vjsjnj od 100--480 
km jznad Zem1je (F sloj). Pomocu sovjetskih raketa lansjranih 20. IX 1965. i 1. Х 1965. 
jzmerena је temperatura e1ektrona ( Те) ј temperatura jona ( Тј) . 

Temperatura e1ektrona је oko 2 puta veca od temperature jona ј u F sloju varjra jzщedu 
1800° К ј 3000°К . ·cjnjenjca da је Те toljko raz1jcjro od Тј ukazuje na odsustvo termjcke 
ravnoteze u jonosferj . 

Sovjet~~i nau~nici su predlozj1j da se brze promene Zemljjnog magnetskog ро1ја (mikro
pu1zac1Je) koriSte kao sredstvo proucavanja uda1jenjh oЬ!asti magnetosfere . Prednost је u 
tome sto se mjkropu1zacije registruju uredajjma na Zemljj , Ovo omogucuje zemljama koje 
ne mogu da ucestvuju u lansjranju geofjzjckih sateljta da daju svoj doprjnos proucavanju 
magnetofsere . 

Znacajni su rezu1tatj desetogodjsnjjh merenja jonosfere i magnetosfere sa plovecih ledeпjh 
santi na Antarktjku. Qvjm merenjima doЬijena је potpunija slika visoke atmosfere u po
larnim oЬiastjma. Uopste ovaj Sjmpozjjum је dao mnogo jnteresantnjh rezultata koje пе 
mozemo nj .da pomenemo u ovako ogranjcenom prostoru. 

Ze1im.da istaknem da је posebno znacajno sto се se nastavjrj sa ovom praksom udruzjvanja 
srodnih medunarodnih naucnih organjzacija na resavanju zajednj(kjh proЬlema jz о\•е 
oЬ!astj , U tom pogledu beogradskj sjmpozjjum је Ьiо dobar pocetak. 

Dr. Mirja11a Vukёevic 

АНТИМАТЕРИЈА У СУНЧЕВОМ СИСТЕМУ? 

На недавно одржаном Међу-унијсиом симпозијуму са темом : физииа Сунце -
Земља, појавила се идеја о трајном присуству маиросиопсиих тела антиматерије у 
Gунчевом систему. То је била хипотеза совјетсиог научнииа Константинова о могућем 
антиматеријалном пореилу неиих иомета и метеора . 

Хипотеза је била неочеиивана иаио се за постојаље антиматерије зна из еиспе
римената са елементарним честицама. Посматрано је , на пример, ствараље пара не
зависних честица, елеитрона и одговарајуће позитивне античестице, позитрона, у 
интеракцији гама-зрачеља енергије преио 1 MeV са неиим атомима. Установљена је 
и иратиотрајна егзистенција организованог пара ових честица (систем атомсиог типа 
у наме елеитрон и. позитрон ируже оно заједничиог центра) . Прилииом спајаља или 
тзв. анихилације неие честице и одговарајуће античестице долази до претвараља 
љихове целоиупне масе у енергију, чиме се остварује најефииаснији процес претва
раља неие масе у енергију (оно 100 пута ефииа<;нији од процеса нуилеарне фузије). 

Астрономи су већ посезали за оваивим хипотезама нада је било потребно да се 
објасни ослобађаље изузетно .велииих иоличина енергије у сразмерно малом простору 
(хипотеза о сударима галансиfа и "антигалакси ја" и хипотеза о антиматеријалном 
пореклу· Сибирсиог метеорита из 1908 г.). Међутим, у , хиnотези Константинова анти
материја нам постаје приступачнија а љене реакције у манросиопсиим размерама дос
тупне посматраљу. 

· Наиме, Константинов а приори претпоС'f!iвља могућност иосгзистенције ма
терије и антиматерије у облику звезданих система, појединачних звезда или маљих 
небеских тела. даље се хипотеза, такорећи, сама развија: Макроскопсии иомад анти
материје може да залута у Сунчев систем, да прође ироЗ љега , или да буде задржан 
на некој затворе119ј путаљи иао сталан члан система . 

Интеракција таквог тела и материје у међупланетарном простору састојала би 
се у постепеној анихилацији честица међупланетарне материје и античестица са по

. вршине страног тела . Процес би био бурнији у гуш!юј средини и при бржем кретаљу 
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те а у односу на окол не честице .. Тан КоЈЈстанпшов I<Ва·лнтативно; и у извесно ј мер 11 
и н вантитати вно, објашљава изглед номете. Повећаваље гасовитог омотача оно чврс
тих честица номе"Ј;е,. Ј1ОЈ < се она nриближава ун цу, нао и љегов већи сјај могу бити 
nоследица nовећаног топлопюг зрачеља у Сув 1ево ј б изш1н-, али И nоследица ло
ћан е аю1хилаци ј е због ehe t<онцентрацнје ч естнца међуnланетарне i11атерије оно 
средишта Сунчевог система. 

Изненадн и пораст сјај а tюји је за пажен нод неких комета nосле ерупција на 
Сунцу, може да буде знаЈ< nовећане аншшлацнје због сусрета номете са nојачаним nо
тоном норnуснуларног зрачеља Сунца . 

ј едан од нвaнтiJTaTI I BIHIX резултата 1<0 је је I онстан'пrнов nриназао на Симnо
нј уму уназнвао је да не1ю хнnотетнчно тело од антнматернје, nрсчиина око 1 KAt 

на даљини 1 АЈ од Сунца, може да опстане ЈО' rод1п1а. Ово се углавном слаже са 
ранијим проценама о нратнотра јном животу номета у Сунчевом систему. 

Зна се да дезш Јтеграцнја ЈЮЛi ета може да доведе до ствараља тзв. метеорских 
ројева. Рачунај ућн на то да извесан бро ј метеора ној и Земља среће, nотиче од номста 
изграђених од антнматерије, с в ј етскн научшщи вршнли су nаралелна радарсна nос
матраља ме.теорсю·I Х nролаза t<роз Зем ьшrу атмосферу и мереља гама-зраЧеља у 
високим сло јев има Земљнне атмосфере. Посматрачю1 подаци Бредова приназани на 
Симnозијуму, уназалн су да постоји извесна норелацнја између nролаза метеора нроз 
Земљину атмосферу с једне стране, и гама-зрачеља висоЈ<е енергије и nотоЈ<а неутрона 
с друге стране. 

Танва норелацнја се и могла очекивати у снладу са nретnоставном Констан
тинова, али су и сами аутори још уве i< резервисани према својим резултатиl)iа. У 
први мах се може само нонстатовати да досада обављена nосматраља нису у nротив

речЈЈОсти са хиnотезом. Ано се хипотеза донаже, ни ј е могуће предвидети какве ће 
последице за развој нау i<е имати присуство антиматериј е у неnосредној онолюm Земље. 

А. К. 

ХVП MEDUNARODNI ASTRONAUТICКI KONGRES 

Oko 1000 пauёnjka, јпiепјеrа, istrazivaca ј predstflvnika drzavпe uprave ј industrjje, 
kojj su predstav ljalj 30 zemalja jz svih krajeva svcta ucl aпj e.I] ih u Medunarodnu astronau
tiёku federacijLI (IAF), ucest\>ovalo ј е . па хvп · Meduпarodпom astroпautjckom kongresu 
odrzanom od ЈО do 15 oktobra "1966. god ine u Madrjdu, $рапiја . · Na zvanjcnom otvaranju 
Kongresa, u veljkoj salj Doma Sjn"dikata u Madridu, goste i delegate ·su pozdravjlj Dr. 
Pickeriпg, predsednik Meduпarodne asrroпauticke federaci.je, Dr. ·redro Huarte -Mend.jcoa, 
predsednjk spanskog astronautickog dr).lstva, ·Dr: J;)raper: predsedniк Jyleduпarodne astro
nauticke akadeшjje, prof. Е. Рерiп, predsedпjk Meduпarodiюg jпstituta za vasionsko pravo 
i general jose Lacalle Larraga, minjstar .• spanskog vazdLIIюplovstva. Опј su · jstaklj zпаёај 
jednog ovakvog skupa eminenrпjћ rнiuёџjka jz ~elog sveta, podvukJj da је ovo vec drugi 
astronautjckj Koпgres koji se odrzava .u Spanij!, obzjrom ·da је YIII Kongres Ьiо 1957. 
godjne u Barseloпj pozelelj ucesn jcima ;K,ongresa uэpeh u . rшJti па daljjm naporinia u 
osvajanju Kosmosa, kao ј prjjatan boravak ·u glavпom gradu i· Spaniji .uopste . . 

Struёna delatnost Kongresa odvjjala ~ ·.u 10 razljcjtil1 sekcjja .na kojima је odrzano 
ukupno oko 300 "referata ј to jz oЬ!astj , koпstrukcije vasjoпskjh letilica (51 referat), fjzjёkjђ 
proЬlema povratka u atmosferu ( Ј 8)> ·primeiie .:sateljta (35), ы·oastroпautike (37), pogona 
(36), astrodjnamjkc (37), vodenj a, щ:\r<J.vljaпja . ј .рrасепја· (22) . . Uz ove strucne sekcjje na 
III Simpozjumu iz astronautickog o"!jrazovanja odrzaпo је 14 referata, dok је u okviru 
Meduпarodne Meseёeve laboratorjje ovaj proЬlem tretjraп u 11 referata . Ovo је Ьiо 11 
Sjmpozium posv.ecen Meseёevoj laboratori jj. ProЬlematjka vasionskog prava, rasmatrana 
па ovogodisnjem IX Kolokvjumu, obuhvatj la је ·33 struёna referata. PosmatrajuCi broj 
referata odтZanih ро pojedinjm s truёпim seкcjj ama, vjdi se da је na ovom Kongresu akcenat 
Ьiо па konstrukcjji vasioпskih letilica, obzjrom па napore koje пајvесе svetske kosmiёke 
sile ulazu u ovoj oЬlastj . No to ne zпaci da su ostale se(<;cjje jmale manje znaёajne referate. 
Isto toljka раzпја posveceпa је i S\iim drtigjm oЬiastjma пauke, posto su sve ove discipline 
samo fine niti utkane u zajedniёki cilj: napraviti kosmicki brod. i osvojitj пaseg prvog ne
beskog suseda, а onda ј {; ј dalje u susret novom i nepozпatom. U svim struё~im referatima, 
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ро опоmе sto је postjgпuto kao ј оо onome §to se felj postjёj u sledeci m godjпama, useti Ja 
se veljka utakmjca jzmedu dve пајјаёе kosmjёke sjle SSSR-a ј SAD, alj ј veljkj пароr koj i 
t jne druge zemlje Evrope (Francuska, Velika Brjtanija, Nemaёka, Italjja) ј Azija (Japan). 

Za vreme rada kongresa prjredjvanj su brojnj prjjemj za delcgare Kongresa, kao 
i izlerj do poznatog ј zjvopjsпog mesta El Escorial, ёuvenog ро svom ogromnom manastiru, 
crkvj, kraljevskoj palatj ј panteonu jz doba kralja Fj\jpa II. Na s taлkj za pracenje vestaёkih 
sateljta, podjgnutoj od straпe Nacjonalne uprave za vasjoпska jstrazjvanja (NASA) Sje
dinjenih amerjёkih drzava u mestu RoЬledo de Chavella, paznju delegata privukla је og
romna parabo\ojdna апtепа pre~nika oko 25 т., koja sa postoljem dostjze vjsjnu 10-spratne 
zgrade, а tezi oko 270 tona. Delegatj su jmalj mogucnost da se detaljпo upoznajtl sa radom 
ovog centra za pracenje leta vestaёkih satelita. Ро za\•rsenoj poserj El Escorial-u i H.o Ьledo 
stanjcj , delegatj su posetjlj mesto u "Dolini palih", gde је podignuta spomcn-crkva u steni 
paljm borcjma u spanskom gradanskom ratu . Izlet se zavrsio obaveznim spaпskim пacio
пalnjm folklornjm jgrama ј borbom sa Ьikovjma . Sve ovo је samo upotpuпilo spanski 
kolorjt ј ucjпjlo vrlo prjjatan utisak na sve delegatc . 

Odlukom Medunarodпe astroпautjcke federacjje, па plenarnjm sedпicama, od1u
ceno је da domacjn naredпog XVIII Medunarodпog astronautiёkog kongresa bude jugosla
vija. Kongres се se odrzatj u Beogradu, septembra 1967. g. 

Јнg. D. K11ezevic 

ПУТ КА МЕСЕЦУ - ОТВОРЕН 

Врло усnелим летом, nоследљи васионсни брод из серије " Џемини" , са астро
l!а утима Џемс Ловелом и Едвин Олдрином , ноначно је осигурао и отворио nут на 
Месецу будуkим носмонаутима у новој серији "Аполо". 

Уобичајено је да се на нрај у неног завршеноr nссла сумирају резултати , па 
ће то бити и овог лута . Од марта 1965 . године , нада су почели летови са лосадом 

васионсних бродова серије "Џемини", ово је десети ло реду, односно дванаести, аЈ<О 
се рачунају и nрва два лансирана брода аnрила 1964 . г. односно јануара 1965 . г. 
без nосаде . Овај посао стајао је САД оно једну и ло милијарду долара , али је серијом 
бродова "Џемини" савладана техиина ноја ke бити nотребна за летове nрема Месецу 
иснрцаваље на љега и отисниваље натраг на Земљи. Добро савладана те:><нина васион
ских рандевуа и свемирсног nристајаља ноја је норишћена .У лето вима бродова серије 
"Џемини", биkе до танчина усавршена у серији "Аполо", нада три Ј<ОСhюнаута ло
лазе на Месец од којих један силази на Месечево тле , дон друга двојица нруже бро
дом изнад Месеца и ченају љегов nовратан у брод, да би сви заједно наставили на 
Земљи. Осим техниi<е рандевуа и свемирсног nристајаља "Џемини" nрограм је nо
назао да и човен може дуже време издржати свемирсно нружеље nри безтежинсном 
стаљу, што је врло важно, обзиром да се nредвиђа да ће одлазан на Месец, бора ван 
на љему и nовратан на нашу nланету трајати оно осам дана . 

Али, вратимо се сада nоново на "nоследљу nредставу" из серије "Џеминн". 
Васионсни брод "Џемини 12" лансиран је , nосле два одлагаља, 12 новембра 1966. 
I'Одине са лолигона Кејл Кенеди. Прва два задатка - свемирсни рандеву са ракетом 
,.Ејџина" и дирентно физичко пристајаље уз љу - носмонаути Ловел и Олдрин 
усnешно су извели . Даљи заједнични продор тандема васионсни брод-ракета "Еј
џина" у Космос, отnао је због неочениваног нвара у nогонсном систему ранете. Но 
н nоред тога , у тону четири дана лета, носмонаути су услешно извели све остале 

планинаране задатке. Ова, шеста ло реду "ЏемИни nосада" ноја је извела свеhшрсi<И 
рандеву, а четврта ноја је остварила дирентно nристајаље уз васионсни објент (ра
нету)- пробавила је у васиони 93 часа и за то време обишла Земљу 59 лута . 15 но
вембра у 20 сати и 22 минута брод се сnустио у таласе Атлансног Онеана 1176 KAI 

југоисточно од Kejn Кенедија . У тону 59-ог нруга оно Земље носмонаути су антиви
рали четири ретроранете (за ночеље брода) и смаљили брзину брода са 27.600 км/ •t 
на 384 км/ч У nоследљој фази брод се ладобраном сnустио на Атлансни Океан на 
5 км удаљеља од брода-носача авиона , ноји је ченао на завршетан овог nоследљег 
лета. Хеликоnтери са брода nрИхватИли су· носмонауте, одвели их на · носач авиона 
оданле су они лребачени на Кејл Кенеди у циљу даље анализе и сређиваља драгоцених 
лодатана . 
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За време лета у космос Ловел и Олдрин су из брода снимали камерама тотално 
номрачење СУЈЩа. Верује се да ће ови снимци бити од великог интереса научницима 
који ову nојаву nроуцавају, обзиром да је снимак обављен директно тј . без nрисуства 
Земљине атмосфере. 

Космонаут Едвнн Олдрин је у току лета три nута излазио из брода и на ужету 
дугом 8 метара, nривезан за брод, лебдео у космосу више од 5,5 часова укуnно. У 
том nогледу, Олдрин је аnсолутни светсю1 рекордер. Не треба изгубити из вида 
чињеiШцу да је Олдрин ван брода изложен суровим nроменама темnературе. На 
висини од 298 км изнад Земље темnература се креhе од -101 •с, када је носмонаут 
у сенци, na до + 121°С када на љега nадају Сунчеви зраци. 

Други космонаут Ловел је светски рекордер у до сада "nређеюrм" Ј<Илометрима 
у космосу. Он је био члан nосаде васионског брода "Џемини 7" и тада nрешао 9.100.000 
км, na је овој "нилометражи" додао и 2.560.000 KAI са брода "Џемини 12", што унуnно 
чини око 11.700.000 км . 

Поред ових рекорда, оно што нарочито охрабрује конструrпоре васионских 
бродова и оnреме, то је чиљеница да су савладани многи технични nроблеми, да се 
нос-наути сада креhу ланше, брже, без веhих знакова умора, да усnеш~:~о решавају 
nланиране задатне и да време боравка у Космосу ван брода није више критично. 
Све то даје наде да he nрви кораци у новој серији бродова "Аnоло" бити одважнији, 
смелији и усnешнији и да ћемо до краја 1968. г. вероватно имати на нашем nрвом 
небеском суседу становника са ове nланете. 

Июtс. Драzан Кие:жевић 

Астровомс:ко штиво наших стари:~: 

У више чланака, а nод заједничким горљим насловом , 
објавиће се у "Васиони" nодаци о астрономским делима 
која су некада била nозната у нашем народу, да би се ви
дело које су градиво та дела садржала, као и које су nрет
ставе о свету из љих добијали некадашљи читаоци, наr<о 
су замишљали Земљу, небо, небеска тела. Уколико дела 
нису анонимна , навешhе се и неки nодаци о љиховим 
nисцима. 

ШЕСТОДНЕВ ТЕОДОРА ГРАМАТИКА 

Прво дело на нашем језику у којем се налази доста nодатака из области астро
номије сачувано је у рукоnису XIII века. Служеhи се разним византиским и старо
грчких изворима, буг,арски nисац Јован Егзарх наnисао је оригинал који није са
чуван, а најстарији nознати текст, од 1263, јесте срnсни nревод, nисан "рукоју Гра
матика Теодора, а nовеленијем и nотружденијем nреnодобнаго отца Домеитијана , 
јеромонаха". . 

Теодор је личност која нам је nозната само из овога дела, а Доментијан, који 
му је дао nотстрек, а можда и налог, да ово дело nреведе, јесте nознати срnски сред
љевековни nисац "Живота светог Саве" и "Живота светог Симеона" (Немаље). 
У време настанка рукоnиса Теодор је био младиh, није ваљда имао више од 17 го
година, али је умео леnо да nише, na га Доментијан заnази и доведе у Хиландар. 
У манастиру који је nодигао Немаља млади граматик - тако се nотnисује - имао би 
nовољне услове за рад, да се није догодило нешто неnредвиђено. Уnраво у то време 
светогорске власти одлучише да се има строго nримељивати nропис, nрема којем је 
женама забраљен nристуn у Свету Гору, а како су се жене могле nрокријумчарити 
nод видом мушкараца без браде, наређено је да се и они nротерају. Ова наредба 
nогоди и Теодора. Отишао је у Солун И тамо неко време лутао, али га Доментијан 
nронађе, врати у Свету Гору и смести у пирг Преображења. Овај nирг (кула), који 
беше nодигао краљ Урош I, у саставу је Хиландара, али се налази мало no страни , 
на брду, тако да је млади nисац у љему био боље склоњен од радозналих очију. 
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Почео је са nревођељем Јовановог Шесi"йод11ева . Али нада је н сао био нри
бтrжно до nоловине завршен, сазна се ненано да је Теодор преr<ршио наредбу о 
протериваљу те буде оптужен светогорсном проти , ноји је , у то време , био врховни 
старешина свих светогорских манастира. "Суђеље" је било заназано за 15 август 
1 263 , нада се одржа ва редовни cr<yn претставнина свих манастира. Доментијан , 
rюји ј е тада имао висоr<о зваље духовюn<а хиландарСI<ОГ братства, није допустио 
:1а његов шпrhеюп< сам изиlје пред гневног проту и снуп стараца ноји су штитиm1 
занонсн.и nopeдai< у овој монаилюј држави . ПошЈш су за једно у Кареју, месташце 
I<oje је нзо лрестоница ове државе . Живо је браюю млaдr-rfia, истичући сванано и 
то , да је на основу повеље r<ojy је цар Алеr<сије ЈП дао Немаљи и светом Сави , при
ЛИI<ОМ осюшаља Хиландара , ова ј манастир српских владара самосталан, да се у ље
гове послове юшо не сме мешати, па ни сам nрота. На нрај у ј е донета "nресуда" 

1юјом се Теодору наређује да напусти Свету Гору, али је био ослобођен друге r<азне. 
Доментијан ra тада )тути у једну од хиландарсних метохија (n сед) ван граница 
Свете Горе , па 11 ван nротине власти. Ту ј е завршио ова ј рунопис, молећи на нрају , 
онога у чије руне доспе, да се сети љега грешнога , и nрОI<Лињуhи онога но јн би се 
дрЗ!Н'О да нњигу однесе. 

То је - унрапю речено - све што знамо о Сi<ромном хиландарСI<ОМ грама
тш<у, номе се после 1263 губи траг . Постоји , истина, мишљеље да су Теодор и познати 
юьижевню< Теодосије, ученин Доментијанов, исто лице. Теодор би се доцни ј е 
заналуl)ерио и про,\\е!iИО име . У томе случају он би био ј едан од наших најважнијих 
11 исаца у средљем вену. Теодосије ј е умро после 1316. 

Шесiiiоднев је дело у нојем се прича о ствараљу света , према миту изнетом у 
Старом завету. Пошто је свет, по томе миту, створен за 6 дана, сваном дш-rу ствараља 
11 освеliено је једно "слово" (одељаr<) у делу. 

У дугом слову говори се опширно о (iiвpдu. Тврд је друго или доње небо , 
UIIO ноје виднмо, огромни чврсти свод но ји лренрива целу Земљу. На љеговој горљој 
страни налази се вода ноја лостепено пада у виду нише и снега. Изнад ове воде је прво 
небо, оно на номе ј е Бог. Tar<o су учили многи црнвени писци, дршеfiи се Старог заве
та при чему су Земљу замишљаmir<ао равну четвртасту плочу. Иано усвајају постоја
ље тврди, Јоэан Егзарх, односно Теодор, имају нешто различито мишљеље о небу. 
За небо стоји у љих да изгледа нао два свода , нао две сферне налоте, ноје се додирују 
својим ободи~1а. Ово отст)mање од лоптастоr облина неба, по нласичним писцима , 
11ретставља номпромис, да би се задовољио npopOI< Исаија , ј ер он говори о "ираје
внма неба". Крајеви би били тамо где се два свода додирују, а линија додира је гра
ница између северне и јужне лолулопте, ло старим философима. 

У истом слову објашњава се да је Земља лоптаста и зашто не може имати 
цр унчији облин. Ми одједном видимо само 6 зодиачi<ИХ сазвежђа, ДОЈ< су осталих 
6 под Земљом , а то не би било могућно да је Земља равна или удубљена, нао што 
нени тврде, да би се вода могла на љој задржати . Затим, да је Земља равна , сви 
народи , на истону и западу, имали би исто време, а таrю уствари IiИje. Персијанци , 
1<0ји су на истону, угледају Сунце 4 часа пре заnадних Ибераца (Шланци). Да је Земља 
,-дубљена, Иберци би , наnротив , први ујутру сnазили Сунчеву светлост. 

О астрономији се највише говори у четвртом слову, јер су четвртог дана ство
рена небесi<а тела, све!:Uилници, по Теодору, од којих су два велина : Суrще и Месец . 

Сунце се нpelie оно Земље од истона према западу и својим нретањем одељује 
1\ЗН од ноћи. Оно излази из подземне полулопте неба и својом светлошliу разгони 
таму на Земљи. Звезде се нрећу на сличан начин, сваr<а по своме нругу. Али постоје 
н планете или iiлaвajyuu"ii.eje звезд е (луталице) , са неправиmmм кретаљем. 

У наставну је реч о величини Земље. Она је много вefia од Месеца . Велш<и 
\(р уг (обим) Земље има 252 .000 стадија (вредност Ератостенова по неким изворима , 
а пречюш јој је 8000 стадија , дон је лречнин Месеца нешто веhи од 4000 стадија . 
За Сунце нени мисле, вemr писац, да има пречmш од 5000 стадија. Међутим nривидни 
пречници Сунца и Месеца једнаии су лаrпу или стелену. 

Објашљено је и годишље нретаље Сунца . Дон љегово дневно нретаље траје 
24 часа, Сунце пређе за месец дана један зодиачю1 знан, тано да за годину дана пређе 
свих Ј 2 зна нова . Има и пода та на о I<ретању Месеца . Доцније fieмo наhи излагаље , ло 
Аристотелу, да је Месец лоптаст, што се занључује по његовим менама. Bpahajyfi.и 
се на Сунце Шесйlодиев nocвefi~rje доста места подацима о солстицијима · и равнодневи- · 
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цама, набраја зодиачка сазвежђа, го вори о годишљим временима, nовра:ницима 
поларним нруrовима, нлиматским појасима Земље. Доста пажље обраћено Је аит_и
подима, док су многи угледни црквени nисци на заnаду тврдили да они не nостоЈе , 

јер људи не могу стојати на глави, ни дрвеће расти са норељем увис , нити киша 
падати одоздо нагоре . 

Писац ШесШод11ева је противнин астрологије. Служећи се наводима узетнм 
од светог Василија Великог (IV вен), он опширно објашљава како астролози nраве 
часобљудец (хороскоп), nосматрају nоложаје nланета на енлиптици, деле небо, да 
би на крају закључио да су сва астролошна претсказ~ља лажи и басне . . 

У делу се говори и о неким атмосферским поЈавама, нарочито о халоу, Ј<ОЈИ 
се понекад може видети око Сунца или Месеца, а каткад је обојен дуrиmtм бојама . 
Хало наговештава ветар. 

Иако је овај nриказ градива у ШесШодmву од 1263 сасвим t<ратан и неnотпун , 
он иnак nоказује да су и у време првих Немаљића учени људи у нашој земљи имали 
nрилике да се уnознају са основним знаљима из астрономије, и то у складу са ондаш
љим стаљем науне, иако су истовремено читали и друге сnисе са разним заблудама 
које су са хришћанством доспеле у Европу из старојеврејсt<их легенди , nотисну јући 
научне истине д-~~-~их су_ ~шли класични народи . 

Марсова атмосфера. Према 
резултатима добијеним приликом лета 
.,Маринера IV", дошло се до занључЈ<а , 
да је атмосфера Марса састављена из 
44% уrљен диоЈ<сида и 56% молеку
ларног азота. Ове закључне изнели су 
астрономи Чемберлен и Мек Елрој , 
ноји nрипадају новооснованој нацио
налној опсерваторији на Кит Пику . 
Исто тано, ова два научника су оnо
вргла ранију тезу да је угљен диоксид 
јако јонизован, што је раније известан 
број научника предпостављао да је 
случај. Овакав састав Марсове ат
мосфере би у многоме изненадио ас
трономе прошлих деценија, ноји су 
били убеђени ·да на Марсу има нисео
ника, манар и у минималним ноли

чинама, али ипак лако мерљивим. 

Д.Е. 

Часопвс "Астрофвзвха" - По
чевши са фебруаром 1965. године , 
излази тромесечник "Астрофизика", 
којега издаје Анадемија науна }ермен
ске ССР, у Еревану. Овај часопис 
третира проблеме фИзике звезда, ма
глина и интерстеларне материје. Радови 
у љему су на највишем нивоу и обавезно 

Неиад Јаикоtщli 

оригинални реферати, прикази и бе
лешке . Осим физике поменутих меди
јума, у часопису се nојављују радови 
из стеларне и ванrалактичне астроно

мије, као и из области науке нојима је 
сродна црта блискост астрофизици . 

Главни уреднин часописа је nро
фесор Амбарцумјан, а између осталих 
чланова реданционог нолегијума налазе 
се добро познати научници, професори 
Воронцов-Вељаюmов и Собољев. 

Часопис излази на русном језику и 
уз чланне се дају редовно врло сажети 
резимеи на енглесном, или француском 
језику. 

Проблеми ноји се обрађују су често 
врло мало познати изван нруrа најужих 
стручљака, на пример : "0 дефекту 
масе нод барионих звезда", "Н-функ
ције у теорији преноса резонансне ра
дијације" итд. 

Упркос чисто стручном облику овог 
часописа требало га је сnоменути и у 
овако поnуларном часоnису, због ље
говог изванредног значаја, nошто он 
сnада у ред водећих светских часописа, 
који се баве nроблемима астрофизике. 

Д. Ексингер 
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Петрус Апвавус - Пре нешто 
више од четири столећа, тачније ре
чено пре 415 година, умро је у Инrол
штату, немачки nрофесор универзитета, 

чувени астроном и географ, Петрус 
Аnианус, кога Немци кратно зову 
Петер Аnиано . 

Овај врло nроницљиви дух, чију 
слику и сnисе је спалила инквизиција , 
са жаљељем што уместо слике није 
могла да се дочепа славног научнина 

за живота, родио се 1495. године нао 
Петер Биневиц, или нано друrи исто
ричари астрономије кажу Беневиц, у 
малом сансонсном месту Ла јсниrу, у 
близини Лајпцига. Он је према ненима 
Саксонац, nрема дРуrима Пољак, а 
према трећима Чех. 

У "Васиони" је објављена једна крат
ка белешка (1 960.) n<.'д насловом : "Је
дан nредсЈ<азивач планетских положаја 
из XVI вена". У тој белешци се спо
миље важно дело Аnианусово : .,Astro
nomicum Cae~areum", или .,ЦарСЈ<а ас
трономија". Ово није једино дело ве
ликог астронома и географа. Он је 
щшисао већи број научиих радо
ва, од нојих је иене уништила иннви
зиција. 

.,Царсна астрономија" је једна врста 
вечитог налендара , но ноји је врло 
далеко од танвог појма на ноји читалац 
обично помишља . У овој нљизи, бо
гато илустрованој великим, обојеним 
и помичиим дијаграмима, могу се наћи 
nоложаји Сунца, Месеца и планета за 
интервал од читавих 14.000 година. 
Центар овог интервала је на nрекрет
ници од пре н. е. ка н. е. 

Аnиаиус је први открио чиљеницу 
ноја је астрономима до љега бола очи , 
али коју се нико није nотрудио, или 
сетио, да установи, наиме, да кометски 

реnови увек некано беже од Сунца, тј. 
да се окрећу увен у nравцу суnротном 

од Сунца. 
Као географ, Аnианус је много до

принео усавршаваљу картографије. 
Његов посао је ·наставио насније љегов 
син Филип, ноји је био професор уни
верзитета у Инголштату, а касније у 
Тибингену и ноји је објавио у Ти
бингенv, "Баварске земаљске таб
лице" . · 
Да би nобољшао израду прецизних 

нарата, Петер Alhiaнyc је за одре
ђиваље географсних дужина, нори
стио посматраља тзв. Месечевих ди
станци. 
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Прецизност радова Anиr~Iyc је на
рочито неговао, тако да они nосматрани 

из данашње перспективе изгледаЈу сас

вим добри и задовољавајући за своју 
епоху. Аnианус је умро 1552. 

Дршослав Екситер 

Нова врста звезда- вифрацрliеве 
звезде. - На опсерваторији Маунт 
Вилсон монтиран је телесноп са 62 
палачиим алуминизираним огледалом 

од nластичне масе са светлосном ја

чином 1.0 . Телесноn је снабдевен де 
текторима за инфрацрвено зрачеље за 
дужине таласа 620--920 и 2010--2410 
милимикрона. Тим телескопом нађене 
су две звезде, које зраче у инфрацр
веној светлости са хиљаду nута јачом 
енергијом него у видљивом сnентру. 
Једна од тих звезда налази се у саз
вежђу Бю<а и има температуру на 
површини 650°С, друга звезда се на
лази у сазвежђу Лабуда са nовршин
СЈ<ОМ темnературом 430°С. И nоред 
тано нисних nовршинсЈ<ИХ температура 

астрономи их сматрају за nраве звезве , 
у чијој су унутрашљости довољно ви

соне температуре за одвијаље нунле
арЈшх реанција. Засада нису познате 
даљине тих звезда и не може се ре\;и 
да лн оне спадају у патуљке или џинове 
али постоји нада да ће се са развојем 
"инфрацрвене астрономије" открити 
још доста сличних звезда. -

Г. Б. 

OЬlik зemlje. - Dr. Dzordz Vajs, 
sa Smitsonijanske astrofizicke opserva
torije, koja pripada Nacionalnom tehnic
kom univerzitetu, u Atini, izvrsio је 
jedno novo i vrlo precizno merenje Zemlje. 
Оп se koristio proucavanjem 46.500 pos
matranja, koja su izveli vestacki Zemljini 
sateliti - njih 1 З na broju, а posmatrani 
sa 12 posmatrackih stanica, koje је takode 
podigao u raznim krajevima sveta Smit
sonijanski institut, u Vasingtonu. 

Dr. Vajs је izracunao vrlo precizne, 
pravougle koordinate tih 12 stanica,u 
odnosu na centar Zemlje . Iz toga је doЬio 
da је srednji ekvatorski radijus Zemlje 
6.378.169 ± 8 metara. То u isti mah 
predstavlja glavnu poluosu elipsoida, koji 
је nazvan geoidom, а koji је oblik na§e 
planete. 

Д. Е. 
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Статвствчке занпмљн.вости о оп
серваторнјама - Астрономсних оn 
серваторија има nриличан број ш1rр м 
света. После 11 светсног рата отворене 
су десетине нових, било државних, 
било nриватних , а реч је о знача јнијим 
оnсерваторијама , не узима ј у l;.и у бзир 
мале аматерсне. 

Занимљиво би било изнети ненолюю 
нуриозитета о тим оnсерваторијама. И з 
с nнска од оно 230 ва>юшјих астроном
сних опсерваторнја широм света , саз
најемо ове појединости . 
Мада опсерваторије нрасе врхове 

брежуљана, брда и планина, има их и 
на врло малим надморсюш висинама. 

Ренорд најюоне надморсне висине 
држи опсерваторија Универзитета у 
Лељинграду, но ј а се налази на свега З 
метра надморсне висюiе. Француска 
опсерваторија Пю< ди Миди , Универ
зитета у Тулузи је нај виша астрономсна 
оnсерваторија, љена надморсна висина 
је 2.861 метар. Ово важи за Евроnу. 
На самом енватору налази се опсер

ваторија у Квиту (реnублика Енва
дор) . Она, nоред ретног положаја на 
0°14' ј ужне географсне ширине, ужива 
глас највише оnсерваторије на свету. 
Надморска висина јој је за 47 метара 
виша од Пик ди Миди опсерваторије . 
Најсеверю1ја опсерваторија налази се 

у Турнуу, у Финсно ј , на 60° 27' се
нерне географсне ширине. Најјужнија 
је на Огљеној земљи, али нано ј е то 
мала и тен пре кратног времена отво

рена оnсерваторија , за најјужнију се 
узима новозеландсна опсерваторија у 
Дандину, на 45° 53 ' јужне географсне 
ширин~ . 

Др. Р. Даниh и А . Кубичма 
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Ј ужна хемисфера ј е још увен сиро
машна оnсерваторијама . Од 230 опсер
ваторија о нојима је реч, на ј ужној 
Земљиној полулопти се налази свега 
20 . Д. Е. 

Нептунова густина Планета 
Неnтун , осма веmща планета нашег 
унчевог система, ноја ј е откривена 

та•шо пре сто двадесет годю1а, мада ј е 

доста проучавана, није открила много 
својих тајни. Разлог је сасвим прост. 
Веm•на удаљеност nланете, не тано јан 
с ј а ј, nошто ј е она знатно маља од 
Јулитера и Сатурна , и врло густа ат
мосфера, ноја брани ча1< и сnентро
СЈ<ОПу да nродре до планетине nоврши

не. Сви ови чиниоци говоре сами за 
себе , зашто после 120 година не знамо 
много о овој nланети. 
Др. Вилијем Ремзи, јужно-афрични 

астроном nроучавао је густине великих 
планета, Јулитера, Сатурна, Урана и 
Нептуна. Он је посебну nажљу обратио 
на nланете Уран и Нептун . 
Позната ј е чињеница да ветmе nла

нете имају густЮI)', ноја је знатно маља, 
него што ј е rустюiа тз. дољих nланета : 
Меркура , Венере , Земље и Марса . 
Ради подсећаља, да наведемо, да је 
Сатурнова густина маља од воде, чија 
се густина узима за јединицу, или 
еталон nри таквим мерељима . 

На оснопи својих nроучаваља, Др. 
Ремзи ј е занључио, да Неnтун има 
знатно већу густину него што се раинје 
мислило. Кора ове nланете је од исто•· 
материјала, од ~I<Ојег је начиљена зна
тно nознатија Земљина нора , или ли
тосфера . Д. Е . 

АСТРОНОМСКЕ ЕФЕМЕРИДЕ ЗА 1967. ГОД. 

Као и за 1966. год. астрономсi<е појаве приказују се-: у табеларном облику. 
На 12 страна, сређене по месецима, налазе се ове груnе nодатана. У горљој 

n оловини табеле: налендарсни подаци и подаци о времену излаза и залаза Ме
сеца у Београду (лево), nодаци о распореду Јуnитерових сателита оно дисна пла
нете (у средюш) и о велиним nланетама (десно) . У дољем дему табеле лево, на
лазе се nодаци о nојавама код Јупитерових сателита сем од јула до септембра 
када се на овом месту налазе nодаци о малим nланетама, Сатурновом највећем 
сателиту и Сатурновом прстену. У средини су појаве у Сунчевом систему, а десно 
времена Месечевих мена и тренуци nроласна Месеца нроз nеригеј и аnогеј. На 
посебној страни сређени су nодаци о Сунцу. 

Свуда је употребљено средље-евроnсно време, СЕВ. 
К а л е нд а р с н и де о садржи: датум, недељни дан, редин број дана у 

•·одини , R, и звездано време у Oh светског времена (1h СЕВ) у Гриничу, 60 • 
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Податан о Јулијансној периоди, JD, може се за свани тренутан лано изра
ЧУЈIВТИ додај уlш на 2439490,5 редни број дана у години, R и светско време у 
датом тренутну изражено у деловима дана, t::.d, тј . , 

JD = 2439490,5 + R + t::.d. 
Користеlш исте ознане, део тропсне године nротенао до неног датог тренутна , 

налазt се ло обрасцу: 

R - 1,041 + t::.d 
т ~ 

365,2422 

Р а с н о р е д Ј у п и т е р о в и х с а т е л и т а дат је на уобнчајен начин за 
1 h СЕВ . Бројеви лево од заграде nретстављају западне, а бројеви десно исто чне 
сатеm1те у односу на дисн nланете у том тренутну. Бpojehl у загради обележен је 
сателит испред диска, а изостављен број значи да је одговарајући сателит 
онултиран. 

Подаци за в е л и к е п л а н е т е садрже: датум , рентасцензиј у, ех, денли
нацију, а, геоцентричну даљину nланете, t::. , . у астрономсним јединицама, време 
пролаза, Т, нроз мер иди јан Београда (), - 1 h 22"' . 1 ), nривидни nолуnречнин, р , 
и привидну звездану величину nланете, 111 . 

Под насловом Ј у n и т е р о в и с а т е л и т и у два стуnца дате су не1<е од 

нојава нод четири највећа сателита Јупитера. Колоне су : датум, време nојаве, вр
сте појаве по следећем нључу: ПП = почетан пролаза , СП = свршетак пролаза , 
ПО = nочетан онултације, СО = свршетаl< онултације, ПЕ = почетан nомрачеља 
(енлнnсе) и СЕ = свршетан помрачеља , и најзад, редни број сателита (од 1 до 4). 

На овом месту на страни за ј ули дати су nодаци о двема малим планетама 
за датуме љихових оnозиција са Сунцем. Подаци су : ректасцензија и љена дневна 
промена (сх и t::.cx) , денлинација и њена дневна промена (8 и д8) геоцентрична да
љина (!::.), визуална и фотографсна nривидна звездана величина ( mv и mr)· На авгу
стовској страни налазе се тренуци највећих елонгација Сатурновог највећег сатели
та, Титана . На страни за сеnтембар налазе се подаци о Сатурновом nрстену. Употреб
љене су ознане: а = вели на оса, Ь = мала оса привидне елиnсе Са тур новог nрстена 
и В = угао у средишту Са тур на између равни љеговог nр стена и правца Ј<а Земљи . 
Пошто је В негативно , nосматрач са Земље види јужну страну nрстена TOHOAI 

целе ове године . 

У стуnцима П о ј а в е и М е с е ц уnотребљене су ове ознане : 

О = Сунце 
~= Месец 
~- Меркур 
<;? - Венера 
<! = Марс 
~ = Јупитер 
11,= Сатурн 
Ј - у оnозицији са 
d ~ у нонјункцији са 

dd = у дољој нонјуннпији са 
dg = у горљој нонјуннцији са 

Z = у застој у 
Р ~ у · перигеју 
А "" у аnогеју 
N = северно од 
S = јужно од * = у највећем СЈЗЈУ 
Х = код -нас невидљиво 
О = nун Месец 
() = nоследља четврт 
8 = млад Месец 
() = nрва четврт 

Подаци за Сунце садрже : датум, ректасцензију, сх, денлинацију, Б, време 
пролаза кроз меридијан Београда , Т, привидни nолуnречник, р, nоложајни угао Р, 
северног краја Сунчеве осе ротације рачуна т i<ao позитиван од севера на истону , 
хелиографску ширину, В0, центра nриридног Сунчевог диска (угао у средищту 
Сунца између равни Сунчевог екватора и nравца на земљи, рачунат нао nозити

ван од Сунчевог енватора ка северном nолу), хелиографску дужину, Lo, центра 
nривидног Сунчевог диска (угао између меридијана чија раван nролази нроз Сун
чеву осу ротације и nосматрача на Земљи и равни једног, nосебно дефинисаног, 
"нултог меридијана" на Сунца) . При интерnолацији nодатна L 0 за нени дрrги д~
тум, мора се имати у виду да он, з!)ог ротације Сунца стално опада од 360 до О . 
Времена излаза и залаза Сунца односе се на географсну дужину - 18° и ширину 
+ 44°. Ови подаци за ма које место у нашој земљи могу се израчуна ти по пос
тупку датом у "Васиони" бр . 4/1955. 
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ЈАНУАР 1967 

К але н д ар 
Месец у 

Београду 

1 1 

Ј l не 
2 По 1 

З Ут 
4 Ср 
5 Че 

6 Пе 
7 Су 
8 Не 
9 По 
ЈО Ут 
ЈЈ Ср 
12 Че 
ЈЗ Пе 
14 Су 
15 Не 
16 По 
17 Ут 
18 Ср 
19 Че 
20 Пе 
21 Су 
22 Не 
2З По 
24 Ут 
25 Ср 
26 Че 
27 Пе 
28 Су 
29 Не 
ЗО По 
З1 Ут 

изл. зал . 

lh 111 lь 111 11 111 w Е 
1 6 40 21 45 1 о 42 4З ( ) 12 
2 6 44 2З оо 11 04 4З ( ) 12 
з 6 47 - 11 26 4З21 () 
4 6 52 О l 61 11 47 42З () Ј 
5 6 56 1 зз 12 10 4Ј () 2З 
6 7 ОО 2 49 Ј 2 З8 4 () 2Ј З 
7 7 ОЗ 4 08 ЈЗ 09 2Ј () З 
8 7 07 5 2Ј ЈЗ 50 З () Ј4 
9 7 Ј Ј 6 29 14 40 З ( ) 24 
ЈО 7 Ј5 7 26 15 40 З2Ј () 4 
1Ј 7 Ј9 8 Ј2 16 46 2З () Ј4 
Ј2 7 2З 8 4 7 18 55 Ј () 2З4 
ЈЗ 7 27 9 Ј4 Ј9 оз () 2134 
Ј4 7 ЗЈ 9 З8 20 09 21 () З4 
Ј 5 7 З5 9 57 21 14 2 () Ј З4 
Ј6 7 З9 10 14 22 16 З4Ј () 2 
Ј7 7 4З 10 З2 2З 24 4З12 () 
18 7 47 10 49 - 42З () 1 
19 7 51 11 08 о 21 41 () 2З 
20 7 55 1 Ј ЗО 1 27 4 ( ) Ј 2З 
21 7 59 Ј 1 58 2 З4 421 ( ) З 
22 8 ОЗ Ј 2 З2 З 44 42 () 31 
2З 8 07 1 З Ј 7 4 53 341 () 2 
24 8 Ј 1 14 Ј 5 5 57 З21 ( ) 4 
25 8 14 15 25 6 5З 2З () 14 
26 8 Ј 8 16 4З 7 З8 1 ( ) З24 
27 8 22 18 05 8 14 () Ј2З4 
28 18 26 Ј 9 27 8 4З 21 () З4 
29 8 зо 20 47 9 08 2 () 314 
зо 8 З4 22 05 9 зо З1 () 24 
З1 8 З8 2З 2З 9 52 з() 24 

Јупитерови сателити 

d h 111 d h 111 
Ј72140СОЈ 
Ј8 16 46 со з 
Ј8 Ј817 со 2 

6 19 50 ПЕ 4 ! 
7 2016 ПП Ј 
7 2З ЗО ПЕ 2 
8 22 55 ПЕ 1 
918ЗОПП2 
9 20 27 пп 1 
9 2125 сп 2 
9 22 44 сп 1 

1017 24 ПЕ Ј 
ЈО1957СОЈ 
1117 10 СП Ј 
14 2З З2 пп з 
162045 пп 2 
16 2211 ПП Ј 
17 1918 ПЕ 1 

1 
18185ЗСП 1 

1 

2З 18 13 СЕ 4 
2З 2З оо пп 2 
2З 2З 54 ПП Ј 
24 21 06 по 1 
25 17 З8 по 2 
2518 20 пп 1 
25 20 З5 СЕ З 
25 20 З6 сп 1 
25 2046СЕ 2 
з1 21 о6 пп 4 
312250ПО 1 

Вели не n л анете 

т р 111 

Мерн ур 

h111 • h111 " 

1 j l 8 оо 1 -24 . З 1 1.402 1 10 5812.41-0.5 
11 1 19 09 -24.2 1.4ЗЗ 11 28 2.З -0.7 
21 20 20 -21 .7 Ј.408 11 59 2.4 -\ .0 

В е н е р а 

1 1 19 З9,-22. 711.65З 1 Ј2 З61 5.Ј ~ -З.4 
11 20 32 -20.З Ј .629 12 50 5.2 -З .З 
21 21 2З -\7.0 Ј.602 ЈЗ 0 \ ' 5.З -З.З 

М а р с 

1 1 12 551-3.711 . 4Ј9 1 5 51 1 З.З 1 -\- 1.1 
11 IЗ 12 -5 .З I . ЗЈ9 5 29 З . 6 + 1.0 
21 13 27 -6.0 1.21 8 5 05 З . 8 -ј- 0 . 8 

Ј у питер 

1 1 8 171 + 20 . 2 1 4.З2911 Ј412Ј .21-2.1 
11 8 12 + 20.5 4.287 о 29 21.4 -2.2 
21 8 06 + 20.8 4.276 2З 44 21.5 -2.2 

Сатурн 

1 

1

23 42

1

-4.4

1

9.752,16 З6

1
7.7 

1 

-ј- 1 .4 
11 2З44 -4.1 9.9081559 7.5 + 1.4 
21 2-З 47 -3.8 10.051 15 22 7.4 1 1.4 

У р а н 

1 1 ЈЈ 41 1 -!- 2.91 Ј7.99914 З7 1 Ј .91 -11 11 41 + 2.9 17 . 8З8 з 57 1.9 -
21 11 40 + З.О 17.690 з 17 Ј . 9 -

Појаве 

d h 
з 20 .Ј о•.4 s « 

12 01 Сј? 4° N « 
16 ОО 11. 2• N <I 
18 оз ~ d g о 
20 06 2ј. Ј' о + ) 
25 19 2ј. 4° s « 
27 05 Јуно Ј' О 
29 1з Ф з• s « 
З1 22 ,Ј 1 • N « 

Месец 

d h 111 
() з 15 \9 
• 10 19 06 
() 18 20 42 
о 26 07 41 

р 1 11 -
А 16 22 -
р 28 16 -

+ ) и Земља у равни Јупитеровог екватора 

, 
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ФЕБРУАР 1967 

Ка л ен д ар 

h 111 
' 1 Ср 32 8 42 

2 Че 3З 8 46 
3 Пе З4 8 50 
4 Су 35 8 54 
5 Не 36 8 58 
6 По З7 9 02 
7 Ут З8 9 06 
8 Ср 39 9 10 
9 Че 40 9 14 

10 Пе 41 9 18 
11 Су 42 9 21 
12 Не 4З 9 25 
13 По 44 9 29 
14 Ут 45 9 3З 
15 Ср 46 9 37 
16 Че 47 9 41 
'17 Пе 48 9 45 
Ј.8 Су 49 9 49 
( 9 Не 50 9 5З 
20 По 51 9 57 
21 Ут 52 10 01 
22 Ср 5З 10 05 
~з Че 54 10 09 
24 Пе 55 10 !З 
25 Су 56 10 17 
26 Не 57 10 21 
21 По 58 10 25 
28 Ут 59 10 28 

Месец у 

Београду 

изл . зал. 

h 111 h m 
- 10 14 
о 04 10 40 
1 57 11 02 
3 13 11 48 
4 20 12 З4 
5 20 IЗ зо 
6 09 14 зз 
6 47 15 41 
7 17 16 49 
7 41 17 56 
8 01 19 01 
8 20 20 05 
8 З6 21 оо 
8 5З 22 10 
9 11 23 14 
9 З2 -
9 52 о 20 

10 26 1 26 
11 04 2 З5 
11 55 з 40 
12 58 4 39 
i4 13 5 28 
15 24 6 08 
16 58 6 40 

18 21 1 7 07 
19 44 7 Зl 
21 05 7 53 
22 05 8 16 

Јупитерови сателити 

dhm dhm 

W Е 

З24 ( ) 
41 () З2 
4 () 12З 
421 () з 
42 ( ) з 1 
431 ( )•2 
4З () 21 
З42 ( ) 
1 З4 () 
() 12З4 
12 () З4 
2 () 134 
З1 () 24 
з() 214 
321 ()4 
З1 () 4 
() 142З 
412 ( )3 
42 () 1З 
413 () 2 
43 () 12 
4З21 () 
432 () 1 
4 () 1З2 
412 () 3 
2()413 
1З () 24 
з() 124 

11944ПО З 1 171901 ПП2 
' 1 19 52 по 2 1 1 7 20 16 сп 1 

12004ПП Ј 17 2154СП 2 
1 22.20 СП 1 18 18 1З СЕ 1 
21954CEI 191747СЕ2 
З1719СЕ 2 1919З4СПЗ 
8 21 48 пп 1 23 22 зз по 1 
8 22 06 по 2 24 19 46 пп 1 
8 2З 02 по з 24 21 21 пп 2 
9 19 0\ по 1 24 22 02 сп 1 
1018ЗОСП 1 251759П04 
1 О 19 З6 СП 2 25 20 08 СЕ 1 
15 2З 3З пп 1 25 22 21 со 4 
16 2З 44 СЕ 1 26 19 28 ПП З 
17!799ПП 1 262022СЕ 2 

1 
11 
21 

Велике планете 

-, 
1 

т 1 р m 

1 

Мерн у р 

h m • 

21 З7 1 -16.0 1 
22 З9 - 8.8 
2З 14 - 2.6 

h m 
1.297 , 12 ЗЗ I 2.6 1-1 .0 
1.096 12 55 ј з . 1 -0.1 
0.822 ' 12 48 4.1 0.5 

В е н е р а 

1 122 16,-12.4 1 Ј.56711З 13 1 5 .6 1 -з.з 
11 2З оз - 7.6 1.5З2 IЗ 19 5.5 -3.3 
21 2З 49 - 2.5 1.492 IЗ 24 .5.9 -З.З 

М а р с 

1 I ЈЗ 42 , - 8.1,1.108 1 4 З6 1 4.2 1 -ј- 0.5 
Jl 1З 54 - 9.1 1.010 4 08 4.6 -ј- О . З 
21 14 02 - 9.7 0.917 з З7 5.1 -ј- 0.1 

Ј у питер 

1 1 s оо \ + 21 . 1 1 4.ЗО1 1 22 51 1 21 .4 , -2.2 
11 7 55 -1- 21.4 4 .З56 22 06 21 .1 -2.1 
21 7 51 1· 21 .6 4.439 21 2З 20.7 -2.1 

Сат у рн 

1 1 2З 51 , - з . з 110.191 114 4З ., 7.З , I . З 
11 2З 55 - 2.9 10.298 14 07 7.2 + l . З 
21 2359 ј -2.510.З8513З2 7.2 -ј- \ . 3 

У р а н 

1 1 11 З9 1 + 11 11 38 + 
21 11 37 + 

З . l 117.5481 
З . 3 17.442 
3.4117.363 

Појаве 

d 11 

10 19 ~ s· N « 
11 10 ~ з· N <I 
12 14 11, 1• N « 
16 11 ~ t8• в о 
22 оо 2ј. 4° s 
22 Ј5 ~ z 

! 

23 ЈЗ !f 1. • 1 N 11. 1 

2s 21 0 з· s <I l 
2s tб ~ 2• N <I 

2 3З ' 2.0 1 -1 53 2.0 -
1 12 2.0 -

Месец 

d h m 

() 2 оо 03 
• 91144 
() 17 16 57 

24 18 44 

А 13 16-
р 25 22-
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МАРТ 1967 

К але н дар 
Месец у 
Београду 

--- - - (- --

о. из л . 1 зал. 
1 1 

11 ш 

1 1 Ср 60 ЈО 32 
2 Че ј 61 10 36 
3 1 Пе 62 ЈО 40 
4 Су 63 10 44 
5 Не 64 10 48 
6 По 65 ЈО 52 
7 Ут 66 10 56 
8 Ср 67 Ј 1 ОО 
9 Че 68 11 04 

10 Пе 69 11 08 
11 Су 70 1 Ј 12 
12 Не 7Ј 11 Ј6 
Ј 3 По 72 11 20 
14 Ут 73 1 Ј 24 
Ј5 Ср 74 1 Ј 28 
Ј6 Че 75 11 32 
17 Пе 76 11 36 
Ј 8 Су 177 1 1 39 
Ј9 Не 78 11 43 
20 По 1 79 11 47 
21 Ут 80 Ј 1 5Ј 
22 Ср 81 Ј 1 55 
23 Че 82 Ј 1 59 
24 Пе 83 12 03 
25 Су 84 12 07 
26 Не 85 12 11 
27 По 86 12 15 
28 Ут 87 Ј2 19 
29 Ср 88 Ј2 23 
30 Че 89 Ј2 27 
31 Пе 90 Ј2 31 

hт l hп1W Е 
23 45 8 41 321 () 4 

- 9 40 32 () Ј4 
l 04 9 47 () З24 
2 Ј 5 1 О 31 1 (2) 34 
3 18 11 23 2 () 143 
4 09 Ј 2 25 1 (3) 42 
4 49 Ј 3 30 34 ( ) Ј 2 
5 21 Ј4 39 4321 () 
5 46 15 46 432 () Ј 
6 14 16 52 41 () 32 
6 25 17 56 41 () 23 
6 42 18 58 42 ( ) Ј 3 
6 59 20 оо 4Ј () 32 
7 Ј5 21 04 34 () 12 
7 34 22 09 321 () 4 
7 58 23 1 5 32 ( ) Ј 4 
8 25 - 1 () З24 
8 59 О 21 () Ј 234 
9 43 1 28 2 ( ) Ј 34 

Ј О 40 2 27 I () 34 
Ј Ј 47 3 20 3 () Ј 24 
Ј 3 04 4 02 312 () 4 
14 15 4 37 324 () 1 
15 48 5 06 4Ј () 32 
Ј 7 Ј 1 5 43 4 ( ) Ј 23 
Ј 8 35 5 52 42 ( ) З 
Ј 9 58 6 15 4Ј 2 () 3 
2 Ј 22 6 40 43 ( ) 12 
22 45 7 08 4312 () 

- 7 4Ј 342 () 1 
О 02 8 24 Ј 4 () 2 

]упитерови сателити 

d h т 
3 2Ј ЗЗ ПП Ј 
з 2З 44 пп 2 
3 23 49 сп 1 
4 22 03 СЕ l 
5 22 57 СЕ 2 
5 22 59 пп 3 
9 20 З5 СЕ 3 

ЈО 2З 22 ПП Ј 
1Ј 20 З7 по 1 
12 20 05 СП Ј 
12 20 33 по 2 
Ј4 19 59 ПЕ 4 
16 20 02 со з 
16 20 59 ПЕ З 
18 22 28 по 1 

d 11 т 

Ј9 19 39 пп 1 
Ј9 21 55 СП Ј 
19 22 58 по 2 
20 20 23 СЕ 1 
21 20 44 сп 2 
22 23 16. сп 4 
23 20 11 по 3 
23 23 45 со 3 1 
26 21 30 пп 1 
26 23 46 сп 1 
27 22 19 СЕ 1 
28 20 22 пп 2 
28 23 14 сп 2 . 
ЗО 20 ОО СЕ 2 
30 23 58 по 3 

Велине планете 

(1. 'Г р т 

Мер н у р 

h m h т 

1 1 2З 04 , -2.1 1 0.660 1 Ј2 04 1 
Ј 1 22 ЗО -6.5 0.633 10 52 
21 22 27 -9.3 ' 0.738 10 11 

5.1 1 + 2.2 
5 . З + 1.9 
4.5 + 0.9 

В е н е р а 

1 О 24 1 1.6 , Ј .458 113 29 1 5.8 ~ -З.4 
11 1 1 09 -t 6.8 Ј .411 1 З 34 6.0 -3.4 
21 1 1 54 ' 11 .7 1.359 13 40 6.2 -3.4 

М а р с 

Ј 1 14 07 -10.1 0.769 2 3Ј 6.1 -0.4 
1 1 Ј4 06 1-10.1 1 0.848 1 3 10 1 5.5 ј -0.1 

21 14 04 - 9.9 0.701 1 49 6.7 ' -0.7 

Ј у питер 

1 1 7 49 1 21.7 1 4.523 120 49 , 20. З 1-2.0 
11 7 47 + 2Ј . 8 4 .646 20 08 19.8 -2.0 
21 7 46 21 .8 4.786 \ 19 28 19.2 -1.9 

Сатурн 

Ј 1 О 02 ~ - 2.1 1 Ј0.4З7 1 13 04 1 7.Ј 1 -
Ј1 о 07 - Ј.6 .10.482 Ј2 29 7.1 -
21 о 11 - 1.\ 10.501 11 55 7.\ -

У р а н 

1 I IJ З5 ј + 3.5 ", Ј7 . З21 1 о 39 1 2.0 1 + 5.7 
Jl \Ј 34

1 

+ З.7 17.294 2З 58 2.0 -i- 5.7 
21 Ј t З2 + 3.9 17.299 23 1З 2.0 + 5.7 

По јаве 

d 11 

409 dct O 
8 20 о z 

. Јз 11 0 r? о 
13 22 ~ Ј о N 1: . . 
2 t 08 2). 5 о s 1\ • 
21 09 енвинонци ј -
21 10 2). z 
2З 20 "h d о 
27 23 о 2° N ~ 
31 17 ~ 28° w о 1 

Месе11 

d h m 

() . З 10 Ј Ј 
• 11 05 30 
() Ј9 09 З2 
о 26 04 21 

А Ј3 02 -
р 2609-
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АПРИЛ 1967 

Ка ле н да р 
Месе ц у 

Београду 

-- --- -

~ ! R ~~ 00 

~ ~ 
' ' 

\ h m 
1 Су 91 12 35 
2 Не 92 12 39 
З По 93 22 43 
4 Ут 94 12 46 
5 Ср 95 12 50 
6 Че 96 12 54 
7 Пе 97 12 58 
8 Су 98 13 02 
9 Не 99 13 06 

10 По 100 ЈЗ ЈО 
1Ј Ут ЈОЈ ЈЗ Ј4 
Ј2 Ср ЈО2 13 Ј8 
ЈЗ Че 103 1З 22 
14 Пе 10413 26 
15 Су 105 13 ЗО 
16 Не 10613 34 
17 По 10713 З8 
18 Ут 108 13 42 
19 Ср 109 IЗ 46 
20 Че 11013 50 
21 Пе 111 13 54 
22 Су 112 13 57 
23 Не 11314 01 
24 По 114 14 05 
25 Ут 115 14 09 
26 Ср 1Ј611 13 
27 Че 11714 17 
28 Пе 1Ј8 14 21 
29 Су 119 Ј 4 25 
30 Не 12014 29 

нзл . l зал . 

h m 11 m 

1 11 9 16 
2 07 ЈО 15 
2 5Ј Ј 1 2 1 
3 25 12 29 
3 521 13 38 
4 14, 14 44 
4 331 15 48 
4 49 Ј6 50 
5 06 17 52 
5 23 18 56 
5 41 20 01 
6 01 21 07 
6 27 22 Ј4 
6"58 23 Ј9 
7 38 -
8 29 о 20 
9 3Ј Ј Ј 5 

10 43 2 оо 
1Ј 58 2 36 
13 20 3 05 
14 40 3 30 
16 ОЈ 3 53 
17 24 4 Ј6 
Ј8 49 4 38 
19 47 5 04 

ЗЈ 381 5 36 
22 54 6 14 
23 59 7 03 

1 

8 01 
048 9 08 

\У,/ Е 

() 1243 
2 1 () 34 
2 1 () 34 
3 () 124 
31 2 () 4 
32 () Ј4 
13 () 24 
() 1423 
24 ( ) 3 
42 ( ) Ј 3 
43 ( ) 2 
43Ј () 2 
432 () 1 
4Ј 3 () 2 
4 () Ј 23 
43Ј () 2 
2 () 4131 
3 () 24 
41 () 23 
32 () 14 
31 () 24 
( ) 1324 
12 () З4 
2 () 1З4 
1 () З42 
34 ( 1) 2 
432 () 1 
4ЗI () 
4 () 312 
4Ј2 () 3 

Јупитерови сателити 

d h т 
2 2З 2З ПП Ј 
З 2040 ПО Ј 
4 2007 СП Ј 
4 22 55 ПП Ј 
6 22 З6 СЕ 2 

10 2115 сп 3 
1022З4ПО 1 
111945 пп 1 
IJ 2201 сп 1 
12 20 З8 СЕ 1 
IЗ 19 45 ПО 2 
16195ЗП04 
172142ПП:I 

d h т 
18 2140ПП 1 
18 23 55 сп 1 
19 22 34 СЕ 1 
20 22 21 по 2 
21 20 35 СЕ 3 
22 20 19 Cll 2 
25 2З 35 пп 1 
26 20 55 по 1 
27 20 20 Cl1 1 
28 20 58 П !:: 3 
29 20 06 пп 2 
29 22 58 сп 2 

В елин е п л а н ете 

i 
(1. i) т р 111 

М е 1 н у р 

11 111 h т 

1 22 59 1- 8.3 0.896 1 10 01 
11 \ 23 45 - 4 . з \ Ј .ОЗ9 10 о8 1 
21 о 41 t 1.7 1 1.17 3 10 25 

з. 7 ' 4 0 .5 
3.2 -f 0.3 
29 - 0 2 

Пев е р а 

11 3 33 + 20.3 1.236 Ј 3 56 6.8 -3.5 
1 1 2 45 1+ 16.6 1 Ј . 296 , Ј3 48 1 6. 5 , -3.4 

21 4 23 + 23.2 1. \71 114 06 , 7.2 - 3.5 

М ар с 

1 1 Ј3 54 ~ - 9.J I 0.645 1 О 56 1 7.3 ~ -J.I 
11 ЈЗ 41 - 8. 2

1 
0.613 О 04 7.6 -Ј.2 

21 13 27 - 7. 1 0.601 23 05 7.8 -1 .3 

] у пит е р 

1 1 7 47 1 + 21 .8 1 4.953 1 Ј8 45 , 18.6 1-1.8 
11 7 49 + 21 .7 5.111 Ј8 08 18.0 -1 .8 
21 7 52 + 21 .6 5 .272 17 32 17.4 -1 .7 

С ат у р н 

1 о 16 , -0.6 , 10.493 111 16 1 7.1 1 -
ЈЈ о 21 - 0.1 10.460 10 З9 7.1 -
21 о 25 + 0.4 10.40З ЈО 07 7.2 -

Ур ан 

1 1 11 30 1 + 4 . 1117.З39,22 28 1 2.0 1 -
1Ј Ј 1 29 + 4.2 17.406 21 48 2.0 -
21 Ј Ј 28 -1- 4 .3 17.499 21 07 2.0 -

П()iаве 

d 11 
7 10 ~ 2° N « 
~ 16 i.1 0 ' .8 N r' 

13 07 ! 0°.8 s 1 

Ј5 ЈЗ d' r? 0 
17 17 2). 5° s ([ 
Ј8 04 ~ 0°.5 S Т1, 
21 10 о 89.9 х JO"Кrn 
2З 18 о Оо .4 N Q 

Месец 

d h 1Т1 

() Ј 21 59 
• 9 23 21 
() 17 2Ј 48 
") 24 13 04 

А 9 04-
р 23 20-
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Кален д ар 
Месец у 

Београду 

изл. зал. 

: l hm hш l hm \XI Е 
1 По1211433 1271018 42 () 13 
2 Ут 12214 37 1561126 41 () 32 
3 Ср 12314 41 2 20 12 34 34 () 12 
4 Че 12414 45 2 3913 38 32 () 4 
5 Пе 125 14 49 2 57 14 42 312 () 4 
6 Су 126 14 53 3 13 Ј5 44 () 3124 
7 Не 12714 57 3 29 16 47 Ј (2) 34 
8 По , 12815 01 3 471 17 52 2 () Ј34 
9 Ут 129 15 04 4 07 18 58 1 () 234 

1 О Ср ll30 15 08 4 31 20 04 3 () Ј 24 
Jl Че 13115 Ј2 5 ОЈ 21 12 32 () 4 
12 Пс 132 15 16 5 38122 15 321 (4) 
13 Су 1133 15 20 6 261 23 12 4 () 12 
14 Не 134 15 24 7 23 - 41 () 23 
15 По • .13515 28 8 32 О Ј8 42 () Ј3 
16 Ут 136 15 З2 9 45 О З6 41 () 2З 
17 Ср I IЗ7 15 З6 Ј 1 01 Ј 07 4З () Ј2 
Ј 8 Че IЗ8 15 40 Ј 2 19 Ј З2 4321 ( ) 
19 Пе IЗ9Ј544 Ј3З7 1 Ј 56 4З2 ( 1 ) 
20 Су 140 Ј 5 48 Ј 4 57 2 Ј 7 4З ( ) Ј 2 
21 Нс Ј 41 15 52 Ј 6 18 2 З9 Ј ( ) 24З 
22 По 14215 56 Ј7 42 З 03 2 () 143 
23 Ут Ј43Ј6 ОО Ј9 071 3 30 1 ( ) 34 
24 Ср 14416 04 20 27 4 06 3 () Ј24 
25 Че 145 16 08 21 401 4 49 321 () 4 
26 Пе 14616Ј2 22391 544 32 () Ј4 
27 Су Ј47Ј6 Ј5 23 23 1 6 48 3 () 24 
28 Не 14816 19 23 57 7 49 1 () 234 
29 По 149Ј6 23 - 9 Jll24 () 13 
30 Ут 15016 27 О 2З I IO 21 412 () З 

r..:3:.:1...!...,;;C~p..!.l:.:5..:;.1 ~1.;;.6 ...;;3..:;.1..:........;0:........;_44,;.:_~11 2 7 4 (3) 1 2 

Јуnитерови сателити 

d h ш 
1 Ј9 42 СЕ 2 
з 22 52 по 1 
4 20 01 пп 1 
4 22 17 сп 1 
5 19 59 по з 
5 20 5З СЕ 1 
5 2З 34 со з 
6 22 47 пп 2 
8 22 18 СЕ 2 

11 21 58 ПП Ј 
12 19 19 ПО Ј 
Ј2 22 48 СЕ 1 
Ј5 19 40 по 2 

d h Ј11 
1 Ј9 21 Ј7 по 1 

20 20 14 ПЕ 4 
20 20 4З сп 1 
21 19 12 СЕ 1 
22 22 23 по 2 
23 22 оо сп з 
24 20 28 сп 2 
27 20 25 пп 1 

27 22 42 сп 1 
28 20 18 пn 4 
28 21 07 СЕ 1 
зо 22 4З пп з 

1 31 20 20 nп 2 

ВАСИОНА XIV . 1967. 4. 

МАЈ 1967 

Велине п л анете 

0-, ~ т р 

-,---
т 

1 

Мер н у р 

о h Ј11 11 ш 

1.1 Ј 47 1 11 3 05 
21 4 34 

9.З 1 1.28з l· 10 52 1 
17.4 I . З25 11 З2 
23 .5 1.241 12 21 

2.6 , -0.9 
2.5 -1 .8 
2.6 -1.2 

В е н е р а 

1 1 5 Ј З / + 25.0 1 1.102 , 14 17 1 7 . 6 ~ -3.6 
Ј Ј 6 04 + 25.8 1.Q29 14 29 8.2 -З.6 
21 6 53 + 25 .4 о 953 14 39 1 8.8 ' -3.7 

М -а- р с 

Ј 

1

1 13 13 1-6.2 , 0 .609 122 Ј2 1 7.7 , -1 .2 
11 Ј3 о3 Ј - 5.6 о.635 21 22 7.4 -Ј..о 
21 12 57 · - 5 5 0.675 20 38 6 .9 -0.8 

ј у питср 

11 8 02 + 21 . Ј 5.583 16 23 16.5 -1.6 
1 1 7 56 1 + 21.4 1 5.430 , 18 57 1 Ј6.9 , -1 .6 

21 8 08 + 20.8 5728 1 15 50 16.1 -Ј . 5 

Са т у р н 

1 1 о 29 1 -1 0 .8 , 10.324 1 9 31 1 7.2 , + 1.1 
Ј Ј О 33 1.2 10.223 8 56 7.3 + 1.1 
21 о З7 -1 1.6 10.\04 8 20 7.4 + 1.1 

У р а н 

1 1 11 27 1 + 4.4 117.625 120 27 1 2.0 1 -
11 Jl 26 + 4.5 17.750 19 47 1.9 -
21 11 26 + 4 .6 17.900 19 07 , Ј.9 1 -

Поја ве 

d 11 

6 05 71. 0°.5 N « 
9 16 ломр. « Х 

1117 ~ og 0 
13 08 Сј? 2° s (( 
15 05 ~ 5° s « 
15 22 Веста d' ·:) 
18 22 0 3° s « 
20 17 6 2° s « 
27 Ј 6 6 Z 
29 07 о z 

Месец 

d h т 

() 1 11 33 
• 9 15 56 
() 17 06 18 
о 23 21 23 
() З! 02 52 

А 6 12-
р 22 03 -

ВАСИОНА X1V. 1967 . 4. 

Кален д ар 
Месец у 
Београду 

--

о u 

1 h т 
1 Че 152 16 35 
2 Пе 153 16 39 
3 Су 154 16 43 
4 Не 155 Ј6 47 
5 По 15616 51 
6 Ут Ј57 16 55 
7 Ср 158 16 59 
8 Че 159 17 03 
9 Пе 160 17 07 

10 Су 16117 Jl 
11 Не 162 1 7 15 
12 По 163 1 7 19 
13 Ут 164 17 22 
14 1 Ср 165 1 7 26 
15 • Че Ј 66 1 7 30 
16 Пе 167 17 34 
17 Су 168 17 38 
18 Не 169 17 42 
19 По 170 17 46 
20 у т 1 71 1 7 50 
21 Ср 372 17 54 
22 Че 173 17 58 
23 Пе 17418 02 
24 Су Ј7 5 18 06 
25 Не 1 76 Ј8 Ј О 
26 По Ј77 Ј8 14 
27 Ут 178 18 18 
28 Ср 1 79 Ј 8 22 
29 Че Ј80 18 26 
30 Пе 181 18 30 

IIЗЛ. I зал. 
1 

hт hтiW Е 
1 03 12 31 4312 () 
1 19 .13 34 432 () 1 
1 36 14 37 431 () 2 
Ј 52 15 40 41 () 32 
2 1 Ј 16 46 42 ( ) 13 
2 34 Ј8 ОЗ Ј 24 ( ) 3 
3 02 Ј9 ОЈ () 3Ј42 
3 36 20 07 31 (2) 4 
4 22 21 06 32 () 14 
5 17 22 57 31 () 24 
6 22 22 38 (1) 324 
7 36 2З IJ 2 ( ) 1 34 
8 52 23 38 12 () З4 

10 08 - ( ) 3142 
1 1 24 о о 1 314 ( ) 2 
Ј2 41 1 О 2 Ј 342 ( ) 1 
14 оо о 42 431 ( ) 2 
15 191 Ј 04 4 () Ј 32 
16 4Ј 1 30 42 () 13 
18 02 2 оо 421 ( ) з 
19 Ј 9 2 39 4 ( ) Ј 32 
20 2з i 3 28 431 () 2 
21 Ј 51 4 29 З24 () 1 
21 541 5 38 3Ј () 4 
22 23 6 51 з () 124 
22 47 8 03 21 ( ) 34 
23 06 1 9 Ј2 21 ( ) З4 

23 241 1 о 18 ( ) 1234 
23 40 1 1 22 31 ( ) 24 
23 57 12 25 З2 () 14 

Ј уnитерови сателити 

d h т 
2 19 25 СЕ 2 
3 20 34 СЕ 3 
4 19 46 по 1 
5 19 12 сп 1 

10 20 55 со 3 
10 20 55 ПЕ 3 

d 11 т 
14 20 4З сп 4 
16 20 05 по 2 
19 20 55 пп 1 
25 20 56 сп 2 
27 20 17 ПО Ј 

ЈУН 1967 

11 П1 

В с л 11 1< е 11 л а н е т е 

..1 т 

1 

М е р Ј < у р 

89 

F 

1 1 6 02 
Ј 1 7 ОО 
21 7 30 

11 П1 

25 .6 [ 1.040 1 13 05 1 
Ј 24.2 0 .847 13 22 
г 21 .3 0 .687 13 34 ' 

3.2 , - 0 . 1 
3.9 ,. 0 .6 
4 .9 , I . З 

В е н е р а 

1 7 45 ,. 2З . 8 0.867 1 Ј 4 47 1 9.7 -3 .7 
11 1 829 ~ 2 1.4 1 0 . 7871 452 10.7 ,' -3.8 
21 909 + 18.3 0.7051452 119-3.9 

М а р с 

1: 1 :~ 6g l= ~:~ 1 ~:;~~ ~~ :~ ~6 1 ~:~ i =~:j 
21 13 09 - 7.8 0 .850 18 49 5.5 · -0.2 

Ј у пи тер 

1 1 8 J5 1-r 20.4 1 5.874 1 15 15 1 15.7 1-1.4 
11 1 8 23 + 20.0 5.994 14 43 15.3 -1.4 
21 8 31 + 19.6 6 .097 1 14 11 151 -1.4 

Са т у р н 

1 О 4Ј 1 " Ј .9 , 9.955 [ 7 39 1 7 5 1 т Ј .1 
Ј Ј 1 О 43 + 2.2 9.805 7 04 1 7.6 + Ј .О 
21 о 46 + 2.4 9647 6 27 7.7 + Ј .О 

У р а н 

1 1 ЈЈ 26 1 + 4 .6 118.076 1 18 24 l l.9 
Ј Ј \1 26 + 4.5 Ј 8.243 Ј7 45 1.9 1 -
22 1126 + 4 .5 18.409 Ј7 06 1.9 -

Поја ве 

d h 
2 Ј8 1'(. 0° .1 N « 
9 03 Сј? 1 о .8 N ~ 

11 Ј8 ~ 5° s « 
1 Ј 23 Сј? з о S « 
Ј2 11 ~ 24о Е 0 
Ј7 04 6 2° s « 
21 01 Сј? 45° Е Q 
22 0З еЈ<ВИНО/<ЦИ) 

25 18 ~ z 
30 05 1'1. оо .4 s « + ) 1 

+) Оl<}'лтација 1 

Месец 

d 11 111 

• 8 06 14 
() 15 12 Ј2 
о 22 05 05 
() 29 Ј9 Ј 9 

А З 03-
р 18 21 -
А 30 2Ј -



90 

Ј( а л е н д а р 
Месец у 
Београду 

R 1 00 

1 

нзл . l зал . 

1 
l1tn hm htn 'i Су t82t8 33 - l t 3 28 

2 Не 183 18 37 ОјЈ5 14 33 
3 По 184 18 4 i О 37 \ 5 39 
4 Ут 185 18 45 1 02 Ј 6 46 
5 Ср 18б 18 49 1 34 Ј 7 54 
6 Че 187 18 53 2 15 18 57 
7 Пе 188 18 57 З 02 \ 9 51 
8 Су 189 19 О 1 4 .11 20 36 
9 Не 190 19 05 5 23 2 1 12 
ЈО По 19 1 19 09 б 40 21 4 1 
Ј Ј Ут 192 \ 9 13 7 57 22 05 
Ј 2 Ср 193 19 17 9 .1 5 22 27 
13 Че 194 19 2 1 ЈО 3Ј 22 47 
14 Пе 195 19 25 Ј\ 48 23 08 
15 Су 1 9б 19 29 13 Об 23 32 
1б Не 197 19 33 Ј4 25 23 59 
Ј7 По 198 19 37 15 З5 -
18 Ут 199 19 40 Ј 7 02 О З4 
19 Ср 200 19 44 Ј 8 Ј О 1 19 
20 Че 201 19 49 19 06 2 Ј4 
21 Пе 202 \9 52 19 42 З 20 
22 Су 20З 19 5б 20 22 4 З Ј 
2З Не 204 20 ОО 20 48 5 44 
24 По 205 20 04 21 09 б 55 
25 Ут 20б ' 20 08 21 27 8 ОЗ 
2б Ср 207 ,20 .1 2 21 45 9 09 
27 Че 208 20 Ј б 22 01 ЈО 12 
28 Пе 209120 20 22 Ј 8 11 Ј 5 
29 Су 21 О 20 24122 З8 Ј 2 09 
ЗО Не 2ЈЈ , 20 28 2З 01 Ј 3 24 
З1 По 212 20 З2 2З ЗО Ј4 ЗО 

Планетоиди у .19б7 

а. 

~ 
~ 
с:: 
>. ,_, 

Јуно 
Дат. Јан. 17. 
С( 50'0 ~ 8h \ 9111. 1 

!;';(Х = - 52 s. 5 

<5 Бо·о = + З 0 19' 
6о = 1 44t " 

Ве ста 

Мај 15. 
15h 37111 .8 

6 = \.З\4 

tn y = 8.0 

- 59s. З 
-8° 5б' 

+ 53" 
I.Jбl 

5 . б 

mr = 8.7 6.2 

ВАСИОНА X IV . \9бб. 4 

ЈУЛ 1967 

Н е л 11 1< е 11 л u и с т с 

'1' р 111 

1 ' 

м с р 1( \ ' р 

11 111 11 111 

1 7 29 1 
11 1 7 Об 
Zl li 52 

18.6 0.585 , 12 29 
, \7 .7 1 0 .5 7б 11 2б l 
t- 18.8 ' О . б8б 1 о 34 

5.7 г 2 . 2 

5.8 1 1 2.9 
4 .9 ' 1.9 

Н е н е р и 

11 
2 1 

9 45 . 14.7 O.li24 , 14 47

1

13.5 , - 4.0 
10 14 1 . \0.9 1 0.545 14 37 15 .4 - 4. 1 
10 37 7.1 0 . 4б9 14 20 . 17.9 ·-4 .2 

М а р с 

1 1320 , -9.2 1 0.9 13 1 1821 5. 1 0.0 
1\ 1 \З З5 -\0.9 0.9 77 17 57

1 

4.8 1 r 0.2 
21 \ З 52 -12.7 1 1.04 \ 17 35 4.5 t о . з 

ј у 11нт ер 

1 1 ~ 39 ,, .1 9. \ 1 6. 184 1 13 40 , 1 4.9 , -Ј . З 
ЈЈ 848 r- J8.5 б.252 1309 14.7 -1 .3 
2 1 8 56 . 1 18.0 6 . ЗО2 12 З9 14 . б -\ .3 

Сату р н 

1 
11 
21 

о 48 1 + 2.б , 9.482 1 5 50 7.9 ' 1.0 
о 49 ' 2.6 9.3 \7 5 12 1 8.0 1 + \ .0 
о 50 ' 2б 9. 153 4 33 8.2 1 0.9 

У р а н 

1 111 27 1 4.4 1 1 8.5 72 1 \ б 28 1 \ .9 1 -11 Ј.\ 28 , 4.2 \ 8. 72 6 Ј5 50 \ .8 -
21 Ј 1 30 1 4. 1 1 8.8б8 15 12 \ .8 -

Пој а ос 

d h 
9 11 2.ј. 5 s 
9 13 t,J d d о 

.11 ОЈ <i1 5° S 
12 ·1 Ј о зо S « 
15 02 ~ 2° s 1 
20 09 t,J z 
24 11 * 
26 09 Т?, z 
27 15 'ћ 0°.9 s (( 
30 04 t,J zoo w о 

Месец 

d h m 

• 7 18 0\ 
{) 14 Ј 6 53 
-) 211540 
t 29 13 15 

р 14 21-
А 28 15-

] 

ВАСИОНА XIV . Ј 9бб 4. 

Ка лендар 

hm 
1 Ут 21 З 20 рб 
2 Ср 214 20 40 
З Че 215 20 44 
4Пе 2162О47 
5 Су 2172О51 
6 Не 21820 55 
7 По 219 20 59 
8 Ут 220 21 ОЗ 
9 Ср 221 21 07 

1 О Че 222 21 1 1 
11 Пе 223 21 Ј 5 
12 Су 224 2 1 1 9 
13 Не 225 21 23 
14 По 226 21 27 
15 Ут 227 21 Зl 
16 Ср 228 21 35 
17 Че 229 21 39 
18 Пе 2ЗО 21 4З 
19 Су 231 21 47 
20 Не 232 21 51 
21 По 2ЗЗ 21 55 
22 Ут 2З4 21 58 
23 Ср 2З5 2iZ 02 
24 Че 2З6 22 06 
25 Пе 2З7 22 10 
26 Су 238 22 14 
27 Не 239 22 18 
28 По 240 22 22 
29 Ут 241 22 26 
ЗО Ср 242 22 30 
З1 Че 243 22 З4 

Мtсец у 
Београду 

изл . 

hm hm 

- 15 З8 
о 07 16 4З 
о 54 17 42 
1 54 18 31 
3 04 19 10 
4 21 19 42 
5 41 20 07 
6 59 20 Зl 
8 18 20 52 
9 37 21 1 з 

10 55 21 З5 
12 14 22 02 
13 З5 22 34 
14 51 2З 14 
16 02 -
17 01 о 05 
17 47 1 07 
18 2З 2 15 
18 51 з 28 
19 14 4 З9 
19 З2 5 49 
19 50 6 56 
20 06 8 оо 
20 2З 9 оз 
20 40 10 06 
21 02 11 11 
21 29 12 17 
22 01 IЗ 2З 
22 42 14 29 
2З 36 15 28 

- 16 22 

Елонгације Титана 

;.-. 

Исто чне Западне 

13. 1 
29. 1 
14. II 
8. VII 

24. VII 
9. VIII 

25. VIII 
10. IX 
26. IX · 
12. х 
27. х 
12. XI 
28. XI 
14. XII 
30. XII 

h 1 
09.4 
09.4 Ј 
09 .8 1 
12.2 
11 .1 
09.6 1 
07.7 1 
05.4 
03 .0 
00.4 
22.0 ' 

19.8 11 17.9 
16.5 
15.6 

5. I 
21. 1 
б. II 

30. Vl 
16. VII 
1. VIII 

11 . VIII 
2. IX 

18. IX 
4. х 

20. х 
5. XI 

20. XI 
6. XII 

22. XII 

11 
15 .0 
14.8 
14.9 
16.7 
15.8 
14.5 
12.8 
10.8 
08 .5 
06.1 
ОЗ .7 
01.4 
2З .4 
21.9 
20.7 

91 

АВГУСТ 1967 

\3C Л I!t< C II JI 3H C T C 

1 'l' 1 1 р 111 

1 1 

М е р ",. р 

11 111 11 111 

1 7 20 1 + 20.7 1 0 .923 , 10 21 1 
11 1 8 25 + 20 .0 1.170 1 о 48 
2 1 9 46 -- 1 5 з 1 ЗЗ2 11 29 

3.6 0 .1 
2.9 1-0.9 
2.5 - 1.5 

В е 11 с р а 

1 1051 1 ' 3.5 1 0.394 , 1350 , 21.4 , -4.1 
11 1 10 52 + 1.2 0.337 13 10 24.9 -4 .0 
2 1 10 38 -1 0 .5 0 .299 12 17 28 . 1 -~ _( 

М а р с 

1 1 14 13 1-14-7 1 1. 109 117 13 1 4 .2 0.4 
11 14 35 -1б.б 1.170 16 55 4 .0 . 0.5 
2 1 14 58 -1 8.4 1.230 1/i 39 3.8 1 1 0.6 

Ј у п 11 т е р 

' 1 9 0б ·1+ 17 .3 б.333 1 1 205 1 1 4.5 - 1.3 
11 915 + lб-б , 6.З40 11 З 5 1 14.5 1- 1.3 
21 9 2З . + 16.0 6.327 11 04 \4 .5 - \ .3 

С а т у р н 

1 1 о 50 1 + 2.6 1 ~-982 1 3 50 1 8.3 ' 1 0.8 
11 о 49 + 2.5 8.840 з 10 8.4 i 1 0.8 
21 О 48 + 2.3 i 8 . 7\З 2 29 8.6 ', 0.7 

У р а н 

1 1 11 32 1 + 3.9 119 ,006 114 30 1 \ .8 1 -
11 11 34 + 3.6 19.111 \3 53 1.8 -
~ \ 1136 + 3.4 Ј9.Ј 94 13 Ј 6 1 8 - -

Појаве 

d h 
4 16 t,J 5° s ~ 
б 07 <ј1 z . 
8 02 <ј1 10° s « 
8 20 2.ј. d о 
8 20 0 з о s « 

12 09 6 0°.4' s 1 

23 21 Т?. 1 о S 
24 11 t,J ·о ·g о 
29 . 23 <ј1 о d о 

-~-

Месец 

d h m 

• 6 03 49 
{) 12 21 45 
о 20 оз 27 
.<t 28 06 З5 

р 9 16-
А 25 10-
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СЕПТЕМБАР 1967 

Ка л ендар 

1 1 
h m 

Ј Пе 244 22 З8 
2 Су 245 22 42 
З Не 246 22 46 
4 По 247 22 50 
5 Ут 248 22 54 
6 Ср 249 22 58 
7 Че 250 2З 02 
8 Пе 251 2З 05 
9 Су 252 2З 09 

10 Не 25З 2З Ј5 
11 По 254 2З 17 
12 Ут 255 2З 21 
1З Ср 256 2З 25 
14 Че 257 2З 29 
15 Пе 258 2З ЗЗ 
16 Су 259 2З З7 
17 Не 260 2З 41 
18 По 261 2З 45 
19 Ут 262 2З 49 
20 Ср 26З 2З 5З 
21 Че 264 2З 57 
22 Пе 265 О 01 
2З Су 266 О 05 
24 Не 267 О 09 
25 По 268 О \З 
26 Ут 269 О 16 
27 Ср 270 О 20 
28 Че 271 О 24 
29 Пе 272 О 28 
ЗО Су 27З О З2 

Месец у 
Београду 

-1--.--- 1 
1 

изл . ј зал . 
1 

h m h m 
о 40 17 05 
1 55 17 40 
з 14 18 09 
4 З5 18 зз 

5 56·118 54 
7 17 19 15 
8 З8 19 38 

10 00120 04 
11 2З 20 З5 
12 42 21 !З 
13 56 22 01 
14 58 22 58 
15 48 -
16 26 о 06 
16 55 1 17 
17 19 2 28 
17 З8 3 З7 
17 56 4 44 
18 12 5 48 
18 29 6 52 
18 46 7 56 
19 05 9 оо 
19 29 10 06 
19 49 11 11 
20 З5 12 17 
21 2З 1З 17 
22 21 14 12 
23 зо 15 оо 

- 15 З6 
о 45 16 07 

Сатурнов прстен 

а Ь 

W Е 

1 () З24 
2З () 14 
З\2 () 4 
з (1) 24 
2 () 14 
21 () 4З 
(4) 21З 
41 () 23 
42З () 1 
4З21 ( ) 
4З () 12 
4З (2) 
421 ()з 
4()2\З 
14 () 2З 
2З () 14 
321 () 4 
з() 124 
ЗЈ () 24 
21 () З4 
() 2\З4 
1 () 2З4 
2З() 14 
З214 () 
З4 () 12 
4ЗI () 2 
42 () IЗ 
4 () IЗ 
41 () 2З 
42 () 31 

в 

о 

15. 1 37.7 0.6 -0.9 
\5 . Il 
15 . ш 
\5 . IV 
15. v 
15. VI 
15. VII 
15. VIII 
15. IX 
15. х 
15. XI 
15. XII 

З6. З \.5 
З5.8 2.4 
З5.9 З.5 
З6.9 4.5 
З8 . 5 5.4 
40.6 6 о 
42.7 6.2 
44.2 5.7 
44 . З 4.9 
4З .О 4.2 
41 .0 3.9 

-2.3 
-З.9 
-5.6 
-7.0 
-8.1 
-8.5 
-8.З 
-7.5 
-6.4 
-5.6 
-5.5 

В с л 11 1< е планете 

rJ. р m 

Мер к ур 

h m о h m 

1 1 11 06 1 -r 7 . З I I . З74 1 12 06 1 
11 12 09 1- 0.5 I . ЗЗ5 12 29 
21 13 04 - 7.6 1.250 12 44 

2.4 -1 .0 
2.5 -0.4 
2 7 0.0 

В е н е р а 

1 
1 

10 13

1 

+ 1.9 , 0.287 1 1 Ј 09 1 29 . З ~ -3 . 3 
Ј 1 1 9 55 + 4.2 0.305 ЈО 12 27.5 -З.8 
21 9 50 + 6.2 0.347 9 29 24.2 -4.2 

М а р с 

1 1 15 26 ~ -20.3 1.293 1' 1623 1 3.6 1·r 0.7 
11 Ј_ 5 52 -2Ј .8 1 \ . З49 16 Ј 1 3.5 + 0.8 
21 1 16 21 -23 .1 1.404 16 оо 3.3 + 0.8 

јупитер 

1 1 9 33 1 + 15 . З ' 6.289 110 30 1 14.6 -1 .3 
Ј 1 9 4Ј + 14.6 6.233 9 59 1 Ј4.8 -I . З 
21 9 49 + 13.9 6.Ј58 9 28 \4.9 -\ .4 

Сат у рн 

1 1 о 46 1 2.0 1 8.598 1 1 44 1 8.7 ' 1 0.7 
11 ' О 43 1 + 1.8 8.520 Ј 02 8.8 1 + 0 .6 
21 о 41 1 1.5 8.469 о 20 8.8 t· 0.6 

У р а н 

1 1 11 38 1 + 3.2 1
1 

19.258 , 12 З5 1 1.8 1 -
11 \Ј 40 1 + 2.9 19.288 11 58 1.8 -
21 11 4З + 2.7 \9.292 11 21 1.8 -

- ----------

Појаве 

d h 
З 01 2+ 4u S 1( 
922<31 o N « 
1811~d 0 
\8 21 ~ z 
20 01 'h 1° s « 
23 19 еквинокциј 
30 21 Т?, 4° s ~ 
30 22 <ј? 10° s « 

Месец 

d h 111 

• 4 12 З8 
() 11 04 06 
о 18 18 оо 
() 26 22 44 

А 6 09-
р 22 01 -
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ОКТОБАР 1967 

Ка ле н да р 

11 m 

Ј Не 274 О 36 
2 По 275 О 40 
З Ут 276 О 44 
4 Ср 277 О 48 
5 Че 278 О 52 
6 Пе 279 О 56 
7 Су 280 1 ОО 
8 Не 281 1 04 
9 По 282 1 08 
ЈО Ут 28З Ј Ј2 
11 Ср 284 1 16 
12 Че 285 1 20 
13 Пе 286 1 23 
14 Су 287 1 27 
15 Не 288 1 31 
16 По 289 1 З5 
17 Ут 290 1 39 
18 Ср 291 1 43 
19 Че 292 1 47 
20 Пе 29З 1 51 
21 Су 294 1 55 
22 Не 295 1 59 
2З По 296 2 ОЗ 
24 Ут 297 2 07 
25 Ср 298 2 Ј 1 
26 Че 299 2 15 
27 Пе ЗОО 2 19 
28 Су ЗОI 2 23 
29 Не ЗО2 1 2 27 
ЗО По ЗОЗ 2 ЗО 
З1 Ут ЗО4 2 З4 

Месец у 

Београду 

1 
нзл. зал. 

l1mh111 

2 05 16 З2 
3 25 16 55 
4 48 17 16 
6 1 о 17 З8 
7 34 18 04 
8 59 18 З2 

10 25 19 09 
11 441 19 54 
12 52120 50 
ЈЗ 4 7 2 1 55 
Ј4 28 22 5З 
15 оо -
15 24 о Ј8 
15 45 1 29 
16 оз 2 35 
16 19 з 40 
16 З4 4 43 
16 52 5 46 
17 ЈО 6 51 
17 зз 7 56 
18 оо 9 02 
18 З4 ЈО 07 
29 08 11 10 
20 10 12 06 
21 .13 12 56 
22 25 IЗ З4 
2З 40 14 07 

- 14 33 
о 58 14 56 
2 19 15 17 
з з 7 15 З8 

W Е 

4З 2 1 ( ) 
34 () 12 
31 () 24 
2 () 134 
2 () З4 
1 () 2З4 
2 () З14 
2ЗI () 4 
З () 214 
ЗЈ () 42 
24 () ЗЈ 
421 () з 
41 () 2З 
4 () 2\З 
42З\ () 
43 () Ј2 
4З\ () 2 
42 ()'Ј 
21 () з 
() 124З 
() 1234 
2ЗI () 4 
з () 214 
ЗЈ () 24 
2З () 14 
21 () З4 
() 142З 
41 () 2З 
4231 () 
4З2 () 1 
431 () 2 

Јупитерови сателити 

d h m 
2 01 22 СЕ 4 
З 05 02 ПЕ 1 
4 03 10 пп 1 
5 02 12 ПЕ 2 
5 02 40 со 1 

11 05 09 пп 1 
12 ОЈ 2З ПЕ 1 
12 04 38 со 1 
12 04 48 ПЕ 2 
Ј3 ОЈ 57 СП 1 
14 01 09 пп 2 
14 03 59 сп 2 
18 ОО 07 СЕ З 
18 оо 37 по 3 
18 04 15 со з 

d h in 
19 оо 29 по 4 
Ј9 ОЗ Ј6 ПЕ 1 
20 ОЈ З7 ПП 1 
20 оз 55 сп 1 

: 2Ј ОЈ 05 СО 1 
21 оз 52 пп 2 
2Ј 06 41 сп 2 
2З Ol 47 СО 2 
25 ОО 26 ПЕ 3 
25 04 05 СЕ З 
25 04 52 по з 
27 оз З5 пп 1 
28 ОЗ 02 СО Ј 
19 оо 12 сп 1 
30 04 30 со 2 

:Е 1 
;.- . 1 " ~ v. 

t:f l 

В ел ин е п 1 а н е т е 

-1 -1 

т 

1 1 

М ер н у р 

l1m о l1m 

1 IЗ53 , -IЗ .8 1.127 11254 1 
11 I J4 З5 -1 8.З 1 0 .968 12 55 
21 14 56 -200 0.787 12 З5 

Венер а 

р m 

з .о 1 . 0.1 
З . 5 + О.З 
4 з 1 0.7 

1 1 10 01 1 t- 7.2 1 0.405 1 9 00 1 20 .8 1 -4,З 
11 10 22 + 7.\ 0.47Ј 8 4З \7.9 -4,З 
21 10 51 + 5.8 0.542 8 зз 15 .5 ' -4,2 

М а р с 

1 I J6 50 1-24.1 , \.457 1 Ј5 50 1 З.2 , -0.9 
ЈЈ Ј7 21 -24.8 \ .509 15 42 З . l + 0.9 
21 17 5З -25.\ \ .560 15 З4 з.о +1 .0 

Јуnитер 

1 1 9 57 ,i 1З .З 1 6 .065 1 8 56 1 Ј5.2 1 -Ј.4 
11 10 04 + 12.7 5.95 ) 8 24 15.4 -1 .4 
21 10 10 . 12.1 5 . 8ЗI 7 51 15.8 ·-1 .5 

Са т урн 

1 1 о 38 1 + 1.2 , 8.447 \ 2З З4 1 8.8 1 0.6 
Ј 1 О З5 t- 0.8 8.457 2З 52 8.8 + 0.6 
21 о З2 ~ 0.6 8.497 22 10 ' 8·8 0.7 

У р а н 

1 

. 1 I JJ 45 1+ 2.41Ј9.269 1 ЈО 44 ., 1.8 1 - ' 
ЈЈ 11 47 + 2.2 Ј9.220 ЈО 07 1.8 1 -
21 Ј1 49 + Ј.9 19.144 9 29 1.8 -

Појаве 

d h 
2 2;З t/, с\' о 
5 15 !;! . 2° s « 
(, 03 ~ * 
8 14 6 з о N (( 
9 05 ~ 25° Е 0 

17 о з Т?, 1 о s « 
21 11 ~ z 
28 14 2+ 4° s « 
29 21 ~ 4° s « 

Месец 

d h m 

• з 21 24 
() 101311 
о 18 11 11 
() 26 IЗ 04 

р 4 15 -
А 19 09-
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НОВЕМБАР 1967 

Кал е н д ар 

- ~ 1 

~ :IR 
"' <!Ј 
t::{ :r: 1 

1 1 
h m 

1 Ср 3051 2 38 
2 Че 306 2 42 
3 Пе 307 2 46 
4 Су 3081 2 50 
5 Не 309 2 54 
6 По 310 2 58 
7 Ут 311 3 02 
8 Ср 13121 З 06 
9 Че 313

1

3 10 
10 Пе 

1
314 3 14 

11 Су 315 3 18 
12 Не 316 З 22 
Ј3 По З17 3 26 
Ј4 Ут 318 З 30 
15 Ср 319 З З4 
Ј6 Че 320 3 З8 
Ј 7 П е 321 З 41 
Ј8 Су 322 З 45 
19 Не 323 З 49 
20 По 324 З 53 
2Ј Ут 325 З 57 
22 Ср 326 4 01 
23 Че 327 4 05 
24 Пе 328 4 09 
25 Су 329 4 IЗ 
26 Не 330 4 17 
27 По 331 4 21 
28 Ут ЗЗ2 4 25 
29 Ср 333 4 291 
ЗО Че З34 4 З3 

1 

Место у 
Београду 

h mi J1 m 
5 оо 16 01 
6 26 ' 16 28 
7 54 1· 17 оо 
9 19 17 44 

10 36 18 З6 
11 38 19 41 
12 26120 53 
IЗ 02 22 06 
13 30 23 18 
13 52 -
14 10 о 26 
14 26 1 32 
14 42 2 З6 
14 58 3 З9 
15 161 4 42 
15 38 5 46 
16 04 6 53 
16 35 7 58 
17 15 9 03 
18 06 10 01 
19 05 10 54 
20 13 11 35 
21 26 12 08 
22 40 12 35 
23 55 12 59 

- 13 20 
1 12 13 З9 
2 зо Ј4 оо 
з 52 14 25 
5 18 15 оз 

1 

W Е 

4З2 () 1 
431 () 2 
4 () 123 
41 () 23 
2 ( IЗ ) 4 
32 () 14 
31 () 24 
32 () 14 
21 () 34 
() 1234 
1 () 234 
2 () 314 
32 () 14 
341 () 2 
43 () 21 
421 () 3 
4 ()2 1З 
41 () 2З 
42 () Ј3 
4З21 () 
34Ј () 2 
3 () 24Ј 
21 () З4 
() 2134 
1 () 2З4 
2 () 134 
231 () 4 
3 ( 1) 24 
3 () 124 
21 (4) 

Ј уnитерови сателити 

d h m 

1 04 24 ПЕ 3 
4 01 31 ПЕ 1 
4 04 58 со 1 
5 оо 01 пп 1 
5 оо З5 со 4 
5 02 18 сп 1 
5 02 48 сп 3 
6 ОЈ 5З ПЕ 2 
8 01 21 сп 2 

11 ОЗ 24 ПЕ 1 
12 ОЈ 57 пп 1 
12 оз 20 пп з 
12 04 ЈЗ сп 1 
Ј З ·01 2З СО 1 
13 04 29 ПЕ 2 

d 11 m 
15 01 10 пп 2 
15 03 58 сп 2 
19 оз 52 пп 1 
20 оз 17 со 1 
21 оо З7 сп 1 
21 02 28 ПЕ 4 
22 оз 46 пп 2 
2З оо 57 со 3 
24 01 45 со 2 
27 01 З8 по 1 
27 05 11 со 1 
28 оо 14 пп 1 
28 02 зо сп 1 
зо 01 20 по з 
30 оз 55 сп 4 

Велине n ла н е те 

1 
1 

т 1 

Мер нур 

h m о h m 

1 1 14 27 1-15.3 1 0.672 11121 1 
11 14 оо -10.1 0.820 10 17 
21 1 14 зо -12.4 1 1.075 10 09 

В е н е р а 

-·--
1 

р 1 m 

5.0 1 + 3.1 
4.\ + 0.5 
3.1 -0.5 

1 1 11 29 1 3.4 1 0.624 1 8 27 1 1З.5 1 -4. Ј 
11 12 06 t 0.4 0.699 8 25 12.0 -4.0 
21 12 46 ' - 3.1 ' 0.774 8 25 10.9 -З.9 

М а р с 

1 1 18 29 1 -24.9 1 1.6Ј6 1 Ј5 27 1 2.9 1 + Ј.О 
11 19 02 -24.2 1.665 15 20 2.8 + Ј . \ 
21 19 35 -21.2 1.7\5 15 14 2.7 + I .J 

ј у пит е р 

1 1 10 17 1.,. 11.6 1 5.679 1 7 Ј4 , 16.2 1 -\ . 5 
11 10 22 + 11.1 5.530 6 40 Ј6.6 -1.6 
21 10 26 L 10.8 5.З75 6 04 17. \ -\ .6 

Сат у р н 

1 1 о 30 1 ' 0.3 1 8.574 121 24
1
1 8.7 1 + 0.7 

Ј 1 О 28 + О. Ј 8.672 20 4З 8.6 + 0.8 
21 о 26 о.о 8.792 20 02 8.5 + 0.9 

У р а н 

1 1 11 52 1 + 1.7 119.034 1 8 48 , Ј . 8 1 -
11 11 53 + 1.5 18.911 8 11 1.8 -
21 ! 1155 + 1.418.710 733 , 1.8 -

1----· - - -- - - -

Појаве Месец 

d 11 

1 16 ~ d d () 
6 10 6 3' N (( 
7 11 СјЈ 0 .0 1 s 6 
9 16 СјЈ 4 7° \Х! о 

10 ЈО ~ z 
13 05 11. о . •8 s « 
17 22 ~ 19° w о 
25 04 11. 4° s « 
26 22 d 2° s « 
28 Ј2 'i1 2• N « 

d Ј1 m 
• 2 06 49 
t) 9 о2 · оо 

о 17 05 5З 
ct 25 01 24 

р 2 03-
А 15 09-
р 30 15 -
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Кален да р 

h m 
Ј Пе З35 4 З7 
2 Су 336 4 4Ј 
3 не 337 4 45 
4 По ЗЗ8 4 48 
5 Ут 3З9 4 52 
6 Ср З40 4 56 
7 Че З4Ј 5 ОО 
8 Пе З42 5 04 
9 Су З4З 5 08 

10 Не З44 5 Ј2 
1/ По 345 5 16 
Ј2 Ут З46 5 20 
Ј3 Ср З47 5 24 
Ј4 Че 348 5 28 
15 Пе 349 5 32 
Ј6 Су 350 5 36 
Ј7 Не 351 5 40 
Ј8 По 352 5 44 
19 Ут 35З 5 48 
20 Ср 354 5 52 
2Ј Че З55 5 56 
22 Пе З56 5 59 
2З Су З57 . 6 03 
24 Не З58 i 6 07 
25 По 359 6 11 
26 Ут З60 6 Ј5 
27 Ср 36Ј 6 Ј9 
28 Че З62 6 2З 
29 Пе З6З 6 27 
ЗО Су IЗ64 6 ЗЈ 
ЗЈ Не 1 з65 6 З5 

Место у 
Београду 

зал . 

h m h m 

6 45 Ј5 ЗЈ 
8 07 Ј6 Ј8 
9 20 17 20 
ЈО 16 Ј8 зо 
ЈО 59 19 36 
11 зо 2Ј 02 
ЈЈ 54 22 Ј2 
Ј2 Ј4 23 20 
12 зз 
Ј2 48 о 25 
ЈЗ 04 о 29 
ЈЗ 2З 2 3З 
ЈЗ 42 3 37 
Ј4 05 4 42 
Ј4 35 5 48 
Ј5 Ј3 6 54 
Ј6 оо 7 55 
Ј6 58 8 48 
Ј8 05 9 З5 
Ј9 Ј6 ЈО .10 
20 ЗО ЈО З9 
2Ј 44 \Ј 03 
22 58 1 1 25 

1\ 44 
о Ј3 Ј2 04 
Ј З Ј Ј2 26 
2 51 Ј2 5Ј 
4 Ј5 ЈЗ 2З 
5 З7 14 04 
6 56 Ј4 58 
7 55 16 04 

W Е 

4 () 13 
41 () 2З 
42 () 13 
4231 () 
43 () Ј 2 
4З () 2 
42Ј3 () 
42 () 13 
Ј () 423 
2 () 134 
213 () 4 
3 () 124 
Зl () 24 
231 () 4 
2 ( ) IЗ4 
Ј () 423 
4 (2) 13 
421 (З) 
4З () 21 
431 ( ) 2 
42ЗЈ () 
42 () \З 
41 () 23 
4()2ЈЗ 
21 ()з 
З()2Ј4 
ЗЈ () 24 
З2 () 14 
2 () З4 
1 () 2З4 
() 21З4 

Ј упитерови сателити 

d h m 

4 ОЗ З1 ПЕ .1 
5 02 07 пп Ј 
6 ОЈ ЗЈ СО Ј 
7 ОО Ј2 ПЕ З 
8 ОЈ 17 СЕ 4 
8 01 З1 ПЕ 2 

10 оо 57 сп 2 
Ј2 оз 58 пп 1 
12 2З 5З ПЕ Ј 
14 оо 42 сп Ј 
Ј5 04 06 ПЕ 2 
Ј7 оо З8 пп 2 
17 оз 26 сп 2 
17 2З оо пп з 
18 02 31 сп з 

d h m 
19 05 49 пп 1 
20 ОЈ 46 ПЕ Ј 
2Ј оо 16 пп 1 
2Ј 02 З2 сп 1 
21 2З 40 со 1 
24 оз 05 пп 2 
24 05 53 сп 2 
25 02 4З пп з 
25 05 42 со 4 
26 01 01 со 2 
27 ОЗ 39 ПЕ 1 
28 02 05 ПП Ј 
28 04 21 СП Ј 
29 01 29 СО Ј 
31 05 30 пп 2 

----------------------. 
В е л 11 1< е п л а н е т е 

т р 111 

М е р 1< ,. р 

1 
11 
21 

h m l1 m 

15 24 1- 17.3 1 1.271 1 10 25 
16 27 -21. 6 1.388 10 48 1 
17 3З -24.3 1.440 10 16 

:! .6 1-0.6 
2.4 -0.6 
2 . З -0.7 

В е н е р а 

1 
11 
21 

13 28-6.9 1 0849 8 28 1 9 .') -38 
14 11 1-107 0.922 1 8 32 1 9.1 1-38 
14 56 - 14.3 1 0993 8 38 8.5 -З . 7 

М а р с 

1 1 20 07 1-217 1 1764 , 15 07 1 2.7 1 
11 20З9 -Ј9. 8 1 1.814 1459 2.6 1 
21 21 11 -17.6 1 863 14 51 25 ; 

ј у питер 

1.1 
1.2 
1 2 

1 1029 1! 10.5 1 5217 1 528 1 17.6 1-1 .7 
11 10 Зl 1 \0.4 5.061 4 51 18.2 -1 .8 
21 10 З2 , r \0.3 4.910 4 12 18. 7 , -1 .8 

Сату р н 

1 о 2.5 , - 0.1 1 8.932 1 19 22 1 8.4 1 , 0.9 
Ј 1 О 25 - О . Ј 9.085 18 42 8.2 + 1.0 
21 о 25 о.о 9.246 18 оз 8.1 1 1.0 

У р а н 

1 IJ56 \+- 1.2 '1 18.614 1 655 1 1.8 1 
11 .\.\ 57 -1 1.1 Ј8 .448 б 17 1.9 
21 11 58 + 1.0 18.277 5 38 1.9 

Појава 

d h 
5 09 6 4• N « 

Ј О Ј 1 11, О. 0 8 S « 
10 11 11. z 
22 12 21. з • s « 
22 14 енвинонциј 
2З оо 2ј. z 
24 06 Ј, 2° s « 
28 06 'i1 5• N « 
29 оо ~ d g о 

Месец 

d h m 
• 1 17 10 
t) 8 Ј 8 58 
о 17 оо 22 
ct 24 Ј Ј 48 
• Зl 04 З9 

А 12 19-
р 28 20-
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СУНЦЕ 1967 
'О 

•" ~ ~ 

Дат :Ј 
1 

Јизлаз Ј залаз 
'Ua. .. --

tY. ~ т р р в. Lu "CCeu ·uЋ ~ (О N 
~о~ е .. . ~ с::-

Cl " · а ·;;- ; .З -с 
1 с!.~ С/'Ј ~ t; ~N 

h m 11 m h m h m 

Ј ан. 1 18 42.9 -23 05 11 41 .3 16 18 1 02.4 - 3.0 333. 1 7 22 16 20 
11 19 26.8 -21 57 11 45 .7 16 18 - 02.5 -4. 1 201.4 7 21 16 3 1 
21 20 09 .8 -20 06 11 49.1 16 17 -07 .2 -5.1 069 .7 7 16 16 43 

1 
Феб р . 1 20 55 .5 1 - 17 21 ј 1 51.5 16 16 -12.0 - 60 284.9 7 07 16 58 

11 21 З5 . 8 -]4 19 11 52.2 16 14 - 15.8 -6.6 1 5З .2 6 54 17 12 
21 22 14.7 1 - 10 53 11 51.6 16 12 - 19 .1 -7.0 02 1.5 6 39 17 25 

Март 22 45 .0 11 50.4 16 10 -21.4 - 7.2 276. 1 б 26 17 35 1 -07 56 
11 23 22 .2 -04 04 11 4~. 1 16 08 -23 .7 , - 7.2 144.4 6 09 17 48 
21 23 58 .8 -ОО 08 11 45 .3 16 05 -25 .3 - 7.0 0 12.() 5 52 ' 1 ~ ()1 

1 
Л 11 р . 1 ' оо 38 9 . 04 11 11 42 .0 111 02 - 26 .2 - 6.6 227 .5 .11 Ј Х 15 

11 1 
0 1 15.4 1- 07 59 11 39 .1 15 59 1 - 2/i .J -5Л ()9 5.5 5 13 IH 2 ~) 

21 0 1 52.4 . 11 З3 11 311 .7 15 57 - 25 .7 -5.1 32 3.5 4 56 IX ЈЈ 

Ма ј 1 02 30.1 · 14 4Н 11 .15 .0 15 54 - 24 .3 - 4.2 19 1.4 1 4 41 1 ~ 50 
11 оз 08 7 1 17 39 1 1 1 Ј 4 . 2 ; 15 52 - 22.2 - 3.1 1 0~9 . 2 4 2 Х ' 19 ()2 

21 03 48 .2 . 20 оо 1 11 34.4 15 50 - 19.5 - 2.0 28fi.9 1 4 1 (, 19 13 

1 1 
ј ун 1 04 32.7 1 21 56 11 35 .5 15 48 - 15.7 -0.7 1 14 1.4 1 4 08 1 19 23 

11 05 13.9 23 0 1 11 37. 3 15 47 - 11 .8 -1 0.5 009 .2 4 ()4 ' 19 3/ 
21 04 55 .4 _Ј._ 23 26 11 39.4 15 46 - 07 .5 1 1. 7 23(i 7 1 4 05 1 19 34 

1 i 1 
Јул 1 06 З 7 . 0 ·~ 23 10 11 4 1.5 15 45 -03 1 1 2 9 i 1 04.3 4 О>; / 19 3 5 

11 07 18.1 22 14 11 43 .2 15 45 1 0 1.5 ' 3.9 1 33 1.9 / 4 15 119 31 
21 07 58 .6 . 20 З9 11 44.2 15 46 1 1 06 .0 .:1 .9 199 .6 ' 4 24 19 24 

+ 5 . /ј 054 1 i 4 35 , 19 1 3 Ан г . 1 08 42.0 t IH ј 5 11 44.2 15 47 !- 10 .6 
11 09 20.4 15 зз 11 4З . I 15 48 !- 14.4 6.4 28 1.9 i 4 46 18 59 
21 09 57 .9 + 12 26 11 41.0 Ј5 50 - 17.8 + 6.9 Ј49 .7 4 58 18 45 

Септ . 1 10 З8 . 2 + 08 37 11 З8 . Ј 15 52 + 21.0 + 7.2 004.4 5 10 18 26 
1 Ј Ј 1 14.3 + 04 55 1 1 34.7 15 55 2З . 2 7.2 232. З 5 22 18 08 
21 11 50.2 + 0 1 04 11 31 .2 15 57 L24.9 t 7.1 100.3 5 З3 1.7 49 

Онт . 1 12 26.2 - 02 50 1 Ј 27.8 Ј 6 оо i- 26.0 t6 .7 З28,3 5 44 17 30 
11 Ј 3 02 .6 -06 41 .1 1 24.7 16 03 1 26.4 + 6.2 196.4 5 56 17 1 з 
21 1 з З9 . 8 -10 22 11 22.7 16 06 + 26.0 + 5.4 064.4 6 09 Ј 6 56 

Нов. 1 Ј 4 22.0 - 14 08 11 2 1.5 16 08 !- 24. 7 + 4.4 279.4 6 24 16' 40 
IJ 15 О Ј .8 -Ј7 10 ЈЈ 2 Ј .9 Ј 6 Ј 1 + 22.7 + З . З 147.5 6 З 7 Ј 6 28 
21 15 42.9 -1 9 4З 11 2З . 7 16 13 t 19.9 + 2.2 015.7 6 51 Ј6 18 

Дец . Ј 16 25.3 - 21 40 Ј 1 26.8 16 15 + 16.4 + 0.9 243.9 7 03 16 Ј 2 
Ј Ј 17 08.9 -22 56 11 30.9 16 16 1 2 . З -0.4 Ј 12. 1 7 Ј 2 16 09 
2 Ј 17 53.1 - 23 26 11 З5 . 7 Ј6 17 + 07 .8 - 1.'6 340.4 7 20 Ј 6 13 
31 Ј 8 37.5 -2З ЈО 11 40.7 16 18 + 03 .0 -2.9 2()8.7 7 22 16 19 
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ЈЕДИНСТВЕНИ СНИМАК МЕСЕЧЕВОГ КРАТЕРА "КОПЕРНИК". Снима•< 1<0ји је начинилаrамерична 
летилица " Лунар Орбитер 11" riриназу је ун утрашњост нратера Коnерник, са севера, тано да се види ње
•·ов ј ужни део и средина. Планинсни ве нац ноји се уздижt од дна кратера внсон је 300 111. а наrиб му ј е 
зо• . У средини се види стенов ити rр(бен. Иза нратера је видљив део Месечевих Kapriaтa . Од хоризонта 
до доље ивице снимка има око 288 km, а ширина снимљеног riејзажа је оно 27 km . Снимак дсбијен са ви -

сине од 45 km. од Месечеве r~овршине, а са даљине од 240 km. од средишта Коnерника 23 . Ј 1. 1966. 
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