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ЧАСОПИС ЗА АСТРОНОМИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

САДРЖАЈ ЗА ГОДИНЕ 

XV (1967) ДО XIX (1971) 

Издаље Астрономског друштва "Руђер ·БоШЈ<овић" од 1967 до 1971 и Комисије 
за астронаутику ВаздуХопловног савеза Југославије у 1967. 
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196& 

Бојана АлеЈ;снli , Др Радован Данић , Зоран Иванови.ћ , Ненад јанновић , Инж. Дра
гутин Кнежевић, М~о~лорад Протнћ, Июн. Коста Сивчев 11 Др Ђорђе Телени 

1969 
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ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
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Ненад Јаныовић 

·Са.цржај · приредили 

јован Грујић и Милан Мијиh 

САДРЖАЈ 

(РимсЈ<И број означује год1шу издаваља, а арапсни налендарсну годину у овом 
столећу, свесну и страну) 
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Месеца"; XIX, 71, 3/4, 7ЈЈ 

МУМИНОВИЪ МУХАМЕД- "Сни
маље звезданих скупова са опсер

ваторије у Сарајеву"; XVII, 69, 
3/4, 62 
"Нови инструменти сарајевске оп
серваторИје"; xvm, 70, 3/4, 56 

ОБРАДОВИЪ М. -"Слободне актив
ности младих астронома"; XIX, 71, 
3/4, 117 

ПАВЛОВСКИ КРЕШИМИР - "Јупи
тер у Ј97Ј г . "; XIX, 71, 3/4, 66 

- "Резултати проматраља дјеломичне 
помрчине Сунца"; XIX, 71, 3/4, 68 

- "Тотална помрчина Мјесеца 
10. 2. 7Ј"; XIX, 7Ј, 3/4, 73 

v 

ПОПОВИЪ БОЖИДАР - "Савре
мено стаље небеске механине"; 
xvm, 10, 2, 25 

ПОПОВ ИНГ. МИЛИВОЈ - "Месе
чево возило Луноход 1"; XIX, 71, 
1, з 

СТЕФАНОВИЪ ВЛАДИМИР- "На
става астрономије у гимназији" ;XV, 
67, 3/4, 54 

СТОЈАНОВИЪ АЛЕКСАНДАР 
- "Испитиваље атмосфере помоhу 
слободно падај уће сонде"; XV, 67, 
2, 41 
"Путаља лета ка Месецу"; XVI, 
68 , 1, 2Ј 

- "Путаље лета ка месецу" (наставан) 
XVI, 68, 2, 45 

- "Путаље лета на Месецу" (крај) 
XVI, 68, 3/4, 67 

СТУПАР МИЛОРАД - "Снимаље 
звезданих с•<упова из Сарајева"; 
XVII, 69, 3/4, 62 

- "Комета Таго-Сато-Косака"; XVIII, 
70, 2, 36 

ТЕЛЕКИ ДР. ЂОРЂЕ - "Неколико 
речи о астрометрији"; XV, 67, 2,30 

- "МетеоролоШI<и и климатски услови 
на планетама"; XVII, 69, Ј, 9 

- "Метеоролошки и климатс1ш услови 
на плане .ама XVII, 69, 2, 34 

- "МетеоролоШI<И и нлиматски услови 
на планетама XVII, 69, 3/4, 60 

-"Земља се шири?"; XIX. 7Ј, 1, 8 
-"Земља се шири?"; XIX; 7Ј, 2, 28 

ТРИФУНОВИЪ ДРАГАН- "Међу
народни симпозијум nосвећен 400 
годишљици Јоанеса Кеnлера"; XIX, 
7Ј , 3/4, 59 

ЧЕЛЕБОНОВИЪ ВЛАДАН- ,.Пос
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новости 

Астроввутика 

утицај носмичног зрачеља у броду на 
људску кожу; XV, 67, 1, 18 

САД усавршава програме за освајаље 
носмоса; XV, 67, 1 , 20 

Кејп Кенеди lie бити отворен за публи
ку; XV, 67, 1, 20 

почетком јула постигнута сагласност о 
настављаљу рада са "Елдо 1"; XV, 
67, 1, 20 

Орбитер 2 идентификовао место пада 
Ренџера 8; XV, 67, 1, 20 

7. априла у бази Кенеди извршена 
испитиваља ракете АЦ-8; XV, 67, 
1, 20 

извршена су испитиваља јонског ра
:кетног мотора; XV, 67, 1, 20 

у САД се испитује падобран за услове 
на Марсу; XV, 67, 1, 21 

У NASA Kenedy Space Center инста
лиране две :коморе са условима ви

сине пре:ко 80 :км; XV, 67, 1, 21 

"Хоризонтсни координатни сис
тем"; xvm, 70, 1' 9 
"Енваторсни Ј<оордннатни систем"; 
xvm, 10, 1, ЈО 

"Веза између висине небесног пола 
над хоризонтом и географсне шири
не места"; xvm, 70, 1, 12 
"Привидно Сунчсво годишље нре
таље" ; xvm, 70, 1, Ј5 

ОБРАДОВИЋ М. -"Слободне актив
ности младих астронома" XIX, 71 , 
3/4, 74 

САЏАI<ОВ МР СОФИЈА "Гео-
центрични и хелиоцентрични сис

тем света" ; XVIП, 70, 2, З8 
"Астрономсна параланса"; ХVШ, 
70, З/4 , 66 
"Кано унапредити наставу астро
номије у гимиазијама"; XIX, 71 , 
1, Ј7 

"Кометс, метеори , метеорити"; XIX, 
7Ј , 2, 42 

И БЕЛЕШКЕ 

аутоматсна совјетска јоносферсна лабо
раторија; XV 67, 2, 47 

Веста - раЈ<ета с мајмуном лансирана; 
XV, 67, 2, 47 

firma "API Instruments comp" разрадила 
је нови инфрацрвени пирометар; 
XV, 67, 2, 47 

током новембра прошле године лан
сиран Орион 2; XV, 67, 2, 48 

НАСА саопштава о телескопу на Аполу 
за посматраље Сунца~·; XV, 67, 2, 48 

Конструисан минроталасин предајник 
за ТВ са Месеца; XV, 67, 2, 48 

совјетски научници о лансираљу балона 
са аутоматском астрономсном опсер

ваторијом; XV, 67, 2, 48 
разрађен компактни горивни спрег од 

2 KW; XV, 67, 2, 48 
5. З. 67 из Вандерберга лансиран 

СВ-5Д; XV, 67, З/4, 6З 
на острву Гуам опрема се станица за 
праћеље сателита; XV, 67, З/4, 64 

у САД се ради на усавршаваљу раЈ<ета 
носача сателита; XV, 67, 3/4, 64 

хидразинсЈ<И мото р за Маринер; XV, 
З/4, 64 

подаци о сателиту "Лас"; XV, 67, 3/4, 
64 

НАСА потврдила планове да 1968 . 
пусти прву орбиталну лабораториј у; 
XV, 67, 3/4, 64 

Месечев :космични брод Лунар Орбитер 
З; XV, 67, 3/4, 65 

антисептична лабораторија ; XV, 67, 
З/4, 65 

микро-петролаб; XV, 67, 3/4, 66 
у CRA се планира аеродинами~ша цев 

за М = 20; XV, 67, 3/4, 66 
успешно завршени енсперименти са 

падобраном за услове на Марсу; 
XV, 67, З/4, 66 

почев од нраја 1968 НАСА предвиђа 
пет бродова за испитиваље Сунца ; 
xv, 67, З/4, 66 

НАСА предвиђа лансираље пет нових 
бродова; XVI, 68, 1, 16 

нова :комора за имитирање услова на 

висини 480-640 I<A1; XVI, 68 , 1, 
18 

настављен рад на усавршаваљу ранет

них горива; XVI, 68, 1, 18 
ТСХНОЛОШЈ<И ИНСТИТУТ у Илиноису про

извео нову легуру; XVI, 68, 1, 18 
помоћу тан:ких влакана могу се добити 

чврсти делови ранета; XVI, 68, 1, 
1' 18 

"United CarЬid Corporatioп" разрадила 
детектор микрометеорске прашине; 

XVI, 68, 1, 18 
ради се на освајаљу чврстих горива; 

XVI, 68, 1, 18 
у САД патентирана трокомпонентна 

горива; XVI, 68, 1, 18 
минроминијатурна носмичка напсула 

ABL; XVI, 68, 2, З9 
израда сателита ОВ-1; XVI, 68, 2, З9 
у току лета Сервејера 5 дошло до. 

губитна хелијума; XVI, 68, 2, 40 
оцељивање поршине Месеца Сер

верјором; XVI, 68, 2, 40 
разрађена платформа за Месец; XVI , 

68, 2, 40 
"Ханфри" разрадио минијатурне жиро

снопе; XVI, 68, 2, 40 
22. 1. 68 лансиран први пут Месечев 

модул; XVI, 68, 2, 40 

VII 

саолштења о плановима ЕЛДО ; XVI , 
68, 2, 40 

о nројенту ранете за међуnленетарне 
летове ; XVI , 68, 2, 4Ј 

" Елентрооnтю<ал" исnитује литијум нао 
гориво; XVI, 68 , 2, 41 

о испит1шаљу батерија горивинх сnрс
гова ; XVI, 68, 2, 41 

нова батерија горивних спреrова фирме 
Монсанто; XVI, 68 , 2, 41 

"Хампфри" израдио прецизан брзннсю1 
жиросноп; XVI, 68, З /4 , 66 

успеШЈ<а истраживаља реантора Фебус 

2А ; XVI, 68, 3/4, 66 
лансирањс другог мстеоролошног сате

mпа ; XVI , 68, 3/4, 67 
извештај о степену С-4Б; XVI, 68, 

3/4, 67 
НАСА nланира усавршаваље јонсних 

мотора; XV, 67, 1, 21 
истраживања васи оне н з Бразила ; XV, 

67, 1, 21 
веза Ј<осмични брод - Земља преЈ<О 

вештаЧЈ<ОГ сателита; XVII, 69, 1, 21 
лабораторија за носмична истражива

ља; ХVП, 69, 1, 22 
радио номплет за програм Аnоло XVII, 

69, 1, 22 
нови жиросноп ФГ11 - 0401-Ј за 

системе вођеља; XVII, 69, Ј, 22 
пливајући жиросноп Алфа-З за ранете; 

ХVП, 69, 1, 22 
предложено лансираље два релејна 

сателита; ХVП, 69, Ј , 22 
нови жироснопи за авионе и сателите ; 

хvп, 69, 1, 22 
нунлеарна енергија за космос са реан-

тором "Снап 8 ДР"; ХVП, 69, Ј , 22 
течни магнет; XVII, 69, Ј , 23 
опсерваторија у орбити; XVII, 69, 2, 47 
хибридни ранетни мотори; XVII, 69, 

2, 47 
сунчане батерије за сателите; ХVП, 69, 

2, 47 
ласер за сателите; ХVП, 69, 2, 47 
носмични бродови Маринер 6 и 7; 
ХVП, 69, 3/4, 79 

стаклена башта носмичног брода ; XVII, 
69, 3/4, 79 

НАСА је почела рад на новом n,Рограму 
ИЛРВ; ХVШ, 70, Ј , Ј9 

НАСА предвиђа смањење трошнова ; 
xvm, 10, Ј, 19 



VIII 

25. априла лансиран први кинески 

вештаЧI<И сателит; ХVП, 70, 2, 42 
nрограм ИНТЕРСАТ IV; ХVП, 70, 

3/4, 69 
евроnсии сателити ; xvm, 70, 3/4, 69 
Интеркосмос и истраживаље Сунца; 

XIX, 71, 2, 50 

Месец, планете в љихови сателити 

могућ је нов Сатурнов сателит; XV, 67, 
1, 19 

према снимцима Зонда З ОТI<ривено 
оно 3.5 хиљаде објеиата на другој 
страни Месеца ; XVI, 67, 1, 21 

интересоваље за Венеру појачано сним
цима Орбитера 2; XV, 67, 1, 22 

висина централних брегова ; XV, 67, 1, 
22 

четврти Сатурнов прстен ; XV, 67, 3/4, 
64 

инфрацрвени спеитар Сатурновог прсте
на; XV, 67, 3/4, 66 

вулЈ<ани на Венери могу да постоје; 
xv, 67, 3/4, 66 

прстен ОЈ<О наше планете; ХVП, 69, 
1, 21 

зраЈ<асте пруге на Месецу; XVIII, 70, 
2, 44 

бљештаво сјајне тачке на Марсу; 
xvm, 10, 2, 45 

нека мишљеља о постаНЈ<у светлих 

зракова на Месецу; XIX, 71, 2, 49 

Метеорв,комете,астеровдв,болвдв 

периода Хале ј еве комете; XV, 67, 2, 47 
једна нова Ј<омета откривена четири 

године после пролаза ; XVI, 68, 1, 17 
један сјајан болид; XVI, 68, 2, 41 
могу ли се комете састојати од анти
-материје; XVI, 68, 3/4, 65 

нова сјајна комета 1969 i Бенет; XVIII, 
70, 2, 43 

Murchinsonski метеорит; XVIII, 70, 2, 
45 

Масе и густина малих планета; XIX, 
71, 1, 21 

комета Абе; XIX, 71, 1, 22 
Бенетова комета над Москвом; XIX, 

71, 3/4, 78 

Звезде, галаксије, међузвездавв 

простор 

проналажеље супернових на Maunt 
Palomaru ; XV, 67, 1, 19 

пречнин Веге ; XV, 67, 1, 19 
hlеђугалЗЈ<ТИЧI<И тамни облак ; XV, 67, 

1, 20 
деутеријум У I<OCMOCY; XV, 67, 1, 22 
преглед супернових ; XV, 67, 2, 46 
сажнмаље у будућност ; XV, 67, 3/4, 63 
предели неба са јатима галаксија ; 

xv, 67, 3/4, 66 
необична формација у близини М 81; 

XVI , 68 , 1, 17 
квазар који емитуј е Х-зраке ; XVI, 68, 

1, 19 
нов поступан у снимаљу звезда; 

XVI, 68, 2, 39 
Барнардова звезда и љени пратиоци; 

хvп, 69, 3/4, 79 
радијалне брзине; XIX, 71, 1, 23 
димна завеса испред звезда; XIX, 71 , 

2, 50 
ротација велИЈ<е Андромедине маглине ; 

XIX, 71, 2, 51 
ЈIЛанетсни систем Барнардове звезде; 

XIX, 71, 2, 52 
откривена супернова; XIX, 71, 3/4, 77 

Пулсарв, квазарв 

необични скок периода пулсара; xvm, 
70, 1, 18 

Ј<вазари још увек загонетни; XVIII, 70, 
2, 44 

пулсари неутронске звезде; ХVП, 70, 
3/4, 68 

ново о пулсару у Краб маг лиии; XIX, 
71 , 3/4, 77 

да ли пулсари имају планете?; XIX, 
71, 3/4, 77 

ln memoriam 

смрт великог небеског механичара; 
XV, 67, 1, 18 

раз во 

Јохан Елерт Боде; XV, 67, 1, 21 
подићи ће се ·Авенија васионских хероја 

xv, 67, 1, 21 

Б . К . БагиљдинсЈ<иј одржао предаваље 
на Народној опсерваторији; XV 67 
2, 46 ' ' 

летећи објеити објашњени теоријом 
плазме ; XV, 67, 2, 47 

Амерична академија пауна позвала 
научнике иоји желе да раде на 
ис~штиваљу иосмоса ; XV, 67, 2, 48 

утицај експлозивног смаљеља притис1<а 

на људско тело сеиспитујеуХоломан 
АФБ; XV, 67, 2, 48 

прва међународна изложба космичне 
технине; XV, 67, 3/4, 62 

Шарл Месије; XV, 67, 3/4, 62 
први популаризатор науие о кометама 

Андрес Целсиус; XV, 67, 3/4, 62 
стари суахили календар; XV, 67, З/4, 65 
грузински астрофизичари о отирићу 

луминисценције; XV, 67, З/4, 65 
скорашњи напретци астрономије· XVI 

68, 1, 14 ' ' 
Ћорђо Абети; XVI, 68, 1, 16 

конструисан телескоп без сочива · XVI 
68 , 1,18 ' ' 

космонаут Ilопович међу нашим селе
нитима; XVI, 68, 1, 19 

нов џиновски кратер у Африци; XVI; 
68, 2, 39 . 

одређиваље инфрацрвеног хоризонта 
Земље; XVI, 68, 2, 40 

међународни колоквијум одложен за 
октобар 68; XVI, 68, 2, 41 

Андре Данжон; XVI, 68, 2, 41 
Јуриј Гагарин остаје вечно љихов· 

XVI, 68, 2; 42 · ' 
Лозовик меља име; XVI, 68, 2, 42 
нови управник астрономске опсерва

торије у Паризу; XVI, 68, 2, 42 

IX 

легура "55 нитинол"; XVI, 68, 3/4, 66 
модел лабораторије за испитиваље 

Марса ; XVI, 68 , 3/4, 66 

"Перкин-Елмер" израдио оптичку оп
рему за астрономска истраживаља"· 

XVI, 68, 3/4, 66 ' 

"Barnes Engineering" конструнсао ин-
фрацрвену намеру; XVI, 68 , 3/4,67 

планетаријум у Каиру; ХVП, 69, 1, 21 
нови популарюi астрономски часопис · 

хvп, 69, 1, 23 ' 

Симон Њуномб; ХVП, 69, 1, 23 
колНЈ<о материје падне свакодневно на 

Земљу из међупланетарног про
стора; ХVП, 69, 1, 24 

општа ~елативност као јединствена 
теорија; ХVП, 69, 1, 24 

карта Месеца; ХVП, 69, 2, 46 
нов телескоп; ХVП, 69, 2, 46 
тектити; ХVП, 69, 2, 47 
јубилеј Радомира Марковића; ХVП, 

69, 2, 48 

астронаутИЧЈ<а изложба "Јуриш на 
Месец"; ХVП, 69, 2, 49 

астронаутИЧI<а изложба "Ilрви људи на 
Месецу"; ХVП, 69, 3/4, 77 

VI саветоваље о планетолошким проб
лемима; ХVП, 69, 3/4, 78 

међународна асоцијација планетологије; 
xvm, 10, 1, 19 

британски трошкови у истраживању 
васионе; XVIII, 70, 2, 42 

аматерски снимак неба; xvm, 70, 2, 46 
гигантски радио телескоп; XIX, 71 1, 22 
радио тест теорије релативитета · XIX 

71,1,23 ' ' 

РЕЦЕНЗИЈЕ 

кљига "High Energy Astrophysics"; 
xvm, 10, 1, 20 

кљига "The Earth in Space"; ХVШ, 
70, 1, 23 

кљига ;,Th~ Space environment" · XVIII 
70, 2, 47 ' ' 

кљига "Messiers nebu1ae and star c1us-
ters"; XVIII, 70, 3/4, 70 · 

кљига "Radio telescopes"; XVIII 70 
3/4, 72 ' ' 

преглед кљига за љубитеље астроно
мије; xvm, 70, 3/4, 73 

преглед кљига за љубитеље астро
номије; XIX, 71, 1, 21 

кљига "The Dwarf Novae"; XIX, 71, 
1, 23 
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"Састанан"; XVIII , 70, 3/4, 69 

ЕФЕМЕРИДЕ 

Р. ДАНИЪ и А . КУБИЧЕЛА 
"Астрономсне ефемериде за 1968. 
год. " ; XV, 67, 3/4, 74 

Р. ДАНИЪ, А. КУБИЧЕЛА, Н . 
ЖИВАНОВИЪ, З . ИВАНОВИЪ 

"Астрономс1<е ефемериде за 1969. 
год." ; XVI, 68, 3/4, 75 

Р . ДАНИЪ и З . ИВА НОВИЪ - , Ас
троно~IСI<е ефемериде за 1970. год .', 

хvп, 69, 3/4, 87. 

Р . ДАНИЪ и А. КУБИЧЕЛА- "Ас
трономсl<е ефемериде за 1971. год. "; 

XVIП, 70, 3/4, 75 

Р. ДАНИЪ 11 А . КУБИЧЕЛА - "Ас
трономсне ефемернде за 1972: год. "; 
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Bull~tio d~ la Societe Astronomique " R. BoskoviC'' et de la Commiaaion pour I'Astro
мutique de I'Union Acronautique de Yougoslavie. Adresse : VASIONA, Narodna 

o.pseпrato rija Kalemegdan, Gornji Grad, Beograd, Yougoslavic 
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МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 11РУЋЕР БОШ

КОВИn :< И ПРЕТПЛАТНИЦИ ЧАСОПИСА . "ВАСИОНА" ДА ШТО 

ПРЕУПЛАТЕ ЧЛАНАРИНУ ОДНОСНО ПРЕТПЛАТУ КАКО БИ 

))ВАСИОНА« МОГЛА И ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ИЗЛАЗИТИ. 

ЧлАнОВИ И ПРЕfПЛАТНИЦИ МОЛЕ СЕ ТАКОЋЕ ДА У КРУГУ 
СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА НАЋУ НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА И ПРЕТ

ПЛАТНИКЕ "ВАСИОНЕ". 

Претплата и чланарипа шаљу се па жиро рачун 608-8-1044-5 

Уре/ј ив а чки одбор 

Др РАДОВАН ДАНИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ, l11tж. МИВИВОЈ ЈУГИН, 

Ииж. ДРА ГУТИН КНЕЖЕВИЋ, СТЕВАН КОРДА, АЛЕКСАНДАР КУБИЧЕЛА, 

Ииж. КОСТА СИВЧЕВ u др. БРАНИСЛАВ ШЕВАРЛИЋ 

Одговории уредиuк 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

Насловну ciiipauy израдио ПЕТАР КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутнну . Издаје 
Астрономсно друштво "Руђер Бошновић" и Комисија за астрона
утину ВСЈ. Годишња претnлата: за н члан ове НД 1 О (СД 1 000), 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 Астрономс:<О друштво "Руђер 
Бошновић", Београд. Уредништво и администрација: Београд, 
Народна оnсерваторија, Калемегдан, Горњи Град. Тел . 624-605 

Преmлате слати у норист рачуна број 608-8-1044-5. 

Штамnа: Издавач на установа "Научио дело", Београд, Вуна Караџића S 
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ВА СИОНА 
ЧАСОПИС ЗА АСТРОНОМИЈУ И АСТРОНАУТИКУ 

САДРЖАЈ ЗА ГОДИНЕ 

Х (1962) ДО XIV (1966) 

Издаље Астроиомског друштва "Руђер Бопn<овиh" и Комисије за астроиаутику 

Ваэдухопловиог савеза Југославије 

БЕОГРАД 



УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР 

1962 

Др Радован Даниh , Перо Ђурнов иl, , Ненад јанновиh , Ииж. Драгутин Киежевиh, 
Стеван Корда и Милорад Протиh 

1963 

Бојана Аленсиh, Др Иван Атанасијевиh , Др Радован Даниh, Не над Јаюювиh, 
Инж. Драгутин Кнежевиh , Стеван Корда и Др Бранислав Шеварлиh 

1964 

Бојана Алеl{сиh, Др Иван Атанасијевић , Др Радован Данић , Ненад ) анковиh , Инж . 
Драгутин Кнежевиh, Стеван Корда, Чедомир јаниh (од бр. 2), Инж . Коста Сивчев 

(од бр. 2) и Др Бранислав Шеварлиh 

1965 

Др Иван Атанасијевиh , Др Радован Даниh, Ненад Јанновиh , Чедомир )аниh , 
Инж. Драгутин Кнежевиh, Стеван Корда, Инж. Коста Сивчев и Др Бранислав 

Шеварлиh 

1966 

Др Радован Даниh, Ненад Јанl{овић , Инж. Миливој Јуrин , Инж. Драгутин Кнежевиh, 
Стеван Корда, Александар Кубичела , Инж . Коста Сивчев и Др Бранислав Шеварлиh 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

1962 - 1966 

Ненад јаюювиh 

Садржај израдила 

јелисавета Арсенијевиh 

САДРЖАЈ 

(Римски број означује годину издаваља, а арапски б · ро)еви I<алендарску годину, 

свеску и страну) 

ЧЛАН ЦИ 

АЛЕКСИЪ БОГДАН, Преглед елеl<
тричног раl{етног погона у 1962. 
години, Xl, 196З, З-4, 57 
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ЕРУПТИВНЕ ЗВЕЗДЕ ТИПА UV CETI 

Појам "еруnтивна звезда" обухвата више;; типова промељивих звезда код 
којих се промена сјаја оди.грава нагло и неочекивано - слично некој ер-упцији. 
Звезде типа UV Ceti су само једна од више група еруnтивних звезда, а назване су 
тако по првој откривеној и караi<Теристичној звезди овог типа. Адекватан термин 
за назив ове групе звезда требало би , вероватно, тражити у преводу енглеског 
термина "flare stars". 

UV Cet i звезде се , по формулацији са Х Kшrrpeca Међународне астрономске 
уније, карактеришу ретюrм и крапютрајним порастом сјаја са амплитудом од једне 
до шест звездан:их величина. Максимум сјаја постиже се обично за неi<ОЛИI<О десетина 
секунада после почетка пораста, а унупно трајаље повишеног сјаја је до десет или више 
минута. Оне су сродне са звездама типа Т Tauri и U Geminorum. Т Tauri су звезде 
везане за дифузне маг лине. Њихове[промене сјаја сличне су променама звезда типа 
UV Ceti, али су веhе амплитуде. U Geminorum су такође еруптивне звезде са порас
тима сјаја 1юји се појављују у маље или више правилним размацима времена. Све ове 
групе звезда имају и неr<е сл.ичности у спектру: присуство емисионих линнја и каснији 
спектрални тип код Т Tauri и UV Ceti звезда, а повремено (ван ерупција) присуство 
емисоних линија код U Geminorum звезда . 

У овом тексту даhе се 
нею1 резултати новијих истра
;r<иваља у области променљи

вих типа UV Ceri. Група за 
астрофизиr<у београдсi<е Оп
серваторије, коју је основао и 
досrюра љоме руководио Др . 

В . Оскаљан, веh више од де
сет година интересује се овом 

проблематююм. 
Прву еруптину проме

ну сјаја на самој UV Ceti звез
ди посматрао је крајем 1948 . 
Carpenter (1), сл. Ј. Овде је 
сниман звезде у максимуму 

сјаја обележен стрелицом. Не
посредно изнад љега је лик 
звезде пре еруnције, а три ле

ва звездана лика приназују 

смнриваље, тј. враhаље зра- Сл. 1 
чеља звезде на просечан ниво. 

Више астрофизичара се одмах заинтересовало за овај тип промељивих. Ра1=тао 
је и број п~знатих UV Ceti звезда: 1958. било је регистровано 11 таквих звезда (2), 
1959. 20 звезда"све између 8. и 14. звездане величнне (3), док најновији радии списак 
Соломона (4) садржи 24 звезде до 18 звездане величнне . Нема сумље да he се познати 
број звезда овог типа и даље повеhавати и да he наше знање о њима бити све обимније 
и свестраније. · -

Основни подаци који карактерищу активност једне UV Ceti звезде су пара
метри ноји описују нриву сјаја сваке поједине ерупције: амплитуда и Qрзина пораста 
сјаја, начин опадаља сјаја, дужина трајања поремеhеног стања звезде и статистИчни 
податак о учестаности појаве ерупције. 

Посматрања UV Ceti звезда су увек посматраља патролног типа јер се не може 
предвидети над he настати ерупција, мада се за поједине звезде зна да се ерупција 
јавља после просечно 20 до 40 часова ефективног посматрања. Код саме UV Ceti 
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звезде запажене су године вefie и године маље аЈ<тивности - нешто слично ци~лусу 
акпmности Сунца, али таЈ<ав щшлус није дефинитивно доказан. Питање оств)е от 
ворено доЈ< се у погледу учестаности еруnција не снуnи врло велики nосматрвчкн 
материјал. Интересантно је наnоменути да ове статнстичке и бар грубе nодатке u 
току nромена сјаја за време еруnција могу дати и аматерска визуелна лосматраљ~ . 
Ненолю<о UV Ceti звезда између 8 и Ј Ј . визуелне звездане величине наведено )е 
из поменутог Соломоновог сnиска у таблици 1. Оне су пристуnа чне средљем аматер
ском објективу од око 15 cm, дон би за остале био потребан знатно веhи телесноn. 

ТАБЛИЦА 1 

Назив 

1 

(Х 1950 1 ~ Ј950 1 Слентрашrn 1 Виз . зв . 

1 

~т 
звезде 1 тиn величина 

1 

h m о , 

BD + 1°1522 6 45.8 + 1 ЈО К2е 9.5 0.7 
AD Лео 10 16.9 + 20 07 М4е 9.4З Ј .З 
BD + 55°182З 16 Ј5 . З + 55 25 Ml .5e IO.J 0.5 

1 

BD - 8 °4З52В 16 52.8 - 8 15 МЗ е 9.71 Ј 

1 

BD + 51 °2402 Ј 8 З2.8 + 51 4Ј К6е 8 . З сп 

Фурј. 54 20 58.1 + З9 5З М2е 10.26 сл 

1 EV Lac 22 44.7 + 44 05 М4 . 5е 10.05 2 

У таблици су под ~m наведене највеће амnлитуде досад посматраних еруnција 
на овим звездама . ОзнаЈ<а "сп" у истој колони значи да су на овим звездана досада 
посматране само сnентрале nромене , Ј<арантеристичне за овај тип променљивих, 
а да није било прЈШИЈ<е да се установи и промена сјаја звезда. 

·-•• 

11# 

' 94 

1/ ·D 

· , 

••••• 

Сл. 2. 

За посматраље еруnтивн~ звезда на 
београдској оnсерваторији првих година је 
норишћена визуелна техника и из тог пери
ода ' поменућемо еруnцију на звезди UV Ceti, 
сл. - 2., коју је септембра Ј952. посматрао 
Оскаљан (5) . Време на слици тече с лева на 
десно. Нешто пре lh зрачеље звезде је пора
сло за преко 5 звезданих величина. Пореме
ћено"стање звезде трајало је више од Ј .5 часа 
- до краја посматраља. Визуелна посматра
ља UV Ceti звезде данас су скоро сасвим на
пуштена. Фотографска техника се још увек 
негде користи због своје једноставности и до
кументарности. Међутим, најпрецизнија по
сматраља даје фотоелентрична метода и, сву
да где је то могуће, она се примељује. Так
во типично посматраље да је на сл. З . Кри
вудава линија је запис звезде на региструју
ћем инструменту. Ниво сигнала неба обеле
жен је цртом и ознаком "sky". Време расте с 
десна на лево . У тачни С дошло је до пораста 
сјаја од 1.6 звезданих величина. Пораст је 

uv CETI 

Сл. З. 
)1'" )f'" 
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трајао свеrа венолико секунди после чеrа се зрачеље звезде вратило на норма
лан ни.во. 

Напоредо са лрикулљањем чисто фотометријсних лодатана, почело се и са 
сnентроrрафсним nосмаrраљима звезда типа UV Ceti. Ова nосматраља су тежа 
од фотоелентричних или обичних фотографсюЈХ јер, ано се уз већи утрошак времена 
к добије С!lентрограм звезде у стаљу повишеног сјаја, његова иитерлретација је 
отежаиа чиљеницом да је такав спеЈ<Тар уствари усредљени сnентар звезде унутар 
целог интервала eнcn01rnpaњa СНИМЈ<а. Ано је време екслонирања било знатно дуже 
од трајања саме еруnције, промене које је у сnектар унела еруnција региструју се са 
знатно маљим теrом. 

Спектар UV Ceti звезда у мирном стаљу је типичан сnектар црвеног латуљка 
класе М, а изузетно К, но увек са еМЈiСИОНИАt линијама водоника и јонизованог кал
цијума , сл. 4. Од четири хоризонтална појаса на слици горљи и дољи су улоредни 
лабораторијски слентри, док је други одозго нелоремећени спектар звезде UV 
Ceti (6). СлиЈ<а је иегатив тако да се емисионе линије виде као тамне. Три такве 
водоииЈ<ове линије и једна јонизованог налцијума обележене су изнад горљег уnо
редног спектра. Тамна обалст на десној страю1 је изразити дуrоталасни неnрекидни 
слеЈ<тар карактеристицан за црвене звезде. 

~-~---

Сл. 5. 

Промене спектра исте звезде за време еруnтивног пораста сјаја виде се у тре
ћем појасу одозго на сл. 4. Овде су упадљиво повећани интензитети водоникових 
емисио.них линија а смаљене-разлине између јачих и слабијих линија. Краткоталасни 
део непрекидног спентра (леви део сnентрограма) танође је знатно појачан. Апсорп
ционе линије су скоро поmуно нестале. 

У даљем и детаљкијем лроучаваљу природе еруnтивЮЈХ звезда логично се 
поставило питање nостоји ли и нако се меља радиозрачеље ових звезда за време 
ерупције. Овом проблему пристуnило је неколико америчких и евроnских оnтичких 
опсерваторија (међу нојима и Београд), груписаних око радиоастрономске опсерва
торије Jodrell Bank у Енглеској и иеколико аматерских груnа и чланова астрономских 
друштава из Аустралије у сарадљи са Радиофизичком лабораторијом у Сиднеју. 
Сарадља оптичких и радио-астронома састојала се у nаралелиом посматраљу ода
бране звезде у уrовореним интервалима времена и бележељу тренутака и тона евен
туалне еруnције у оптичком сnектру и појединим таласним дужинама радиодијапазона . 

• f 

1 
t 

1 ' 

Сл. 5. 

( 
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Пример типичног радио-посматраља је сл. 5. Посматрана је звезда UV Ceti 
на таласној дужини 3.5 т (7) . Горља нривудава лини ја nредставља радио-сигнал 
неба у оиолини звезде. Доља линија је радио-сигнал саме звезде но ји је оно Ј h 15m 
нагло знатно порастао. Време за обе 1<риве је исто и расте с десна на лево . За ову 
радио-ерупцију није познато да Шl је праliена оптичЈ<Им поре.'l!емеliајима. Међутим, 
на сл. б. дате су за 23 маље ерупције средље радио-и оптиЧI<С нр иве сјаја (4). Горља 
нрива добијена је усредљељем 23 оптичие ириве сјаја ноје су у времену померене 
таио да им се пшmапају тренутци маисимума сјаја (заједиична нула на апсциси). 
Друга ирива, у средини, добијена је усредљељем 23 радиометријсиа мереља истих 
ерупција ноје су, помераљем у времену, била доведена на зајединчии nочетаи вeli 
одређен из оптичних посматраља. Тако је нулти тренутаи на горљој апсциси идентичан 
са нулом на апсциси ириве у средини. Види се да је и за време малих оnтичних еруп
ција радиозрачеље у просеиу појачано у размаиу од -2 до + R минута оно тренутна 
највећег оптичиог сјаја. Слично појачаље не запажа се на тpelioj, дољој нривој ноја 
је добијена на сличан начин, алн у интервалу врел1ена над юtје било оптичиих ерупција. 
Треба додати да је у тону ованвих истраживања било и веliих оптичиих ерупција 
за време нојих инје заnажен пораст радиозрачеља. 

ооь а А 

~~-~~ 
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Сл. 6.0 

Данле, ерупције се могу, али 
не морају, јавити И у оптичиој и у 
радио-области. Ованва номбинована 
посматраља се још увен обављају са 
циљем да се уочене норенције сигур
инје установе и детаљније формули
шу (за различите таласне дужине, 
различите амллитуде ерупција, 
итд .). 

и астрофизичари-теоретича
ри улажу велиие напоре да форму
пишу прихватљив модел аитивие 

звезде типа UV Ceti. Предложено 
је неиолино хипотеза ноје би требало 
да објасне тон посматраЮЈХ појава 
за време ерупције звезде. Овде по
сао танође није лан, јер се очиглед
но ради о брзом ослобађаљу или
трансформацији веhе иоличинеенер
гије , највероватније, не у целој зве
зди него само у неиим љеним слоје
вима или на неиим деловима љене 

површине. Још није остварен модел 
ноји би и добро задовољавао по
сматраља а иоји не би садржавао 
неие противречне или превише уоп

штене физичие механизме. 
Као прва разматрана је хипотеза чисто топлотног зрачеља неиих делова фато

сфере звезде . Ова преmоставиа је одбачена јер се не може замислити таио брзи 
пренос топлотне енергије иоји би био потребан да се добије пораст уиупног зрачеља 
звезде за неиолиио звезданих величина у роиу од неиолиио сеиунди. Исто таио, 
распоред интензитета у неnреиндном делу спеитра за време ерупције знатно се раз
ликује од распореда који би одговарао топлотном зрачељу. 

Преmоставка да ерупција настаје зрачељем такозваних релативистиЧЈ<ИХ 
(врло брзих) електрона при проласку кроз јаио магнетно поље није могла кванти
тативно да задовољи. Наиме, на звезди се није могао наћи довољно моliан механизам 
који би облаку електрона знатне густине саопштио велико убразаље у неком, доста 
јаком, магнетном пољу. 

Како · се овде, изгледа, ради о енергијама за које се не може наhи довољно 
велика залиха у целој атмосфери звезде, Амбарцумјан је преmоставио (8) да се неким 
механизмом (у ' чије детаље није улазио) из унутрашљости звезде транспортује на 
површину извесна маса материје необично велике густние. Ова хипотеза ослаља се 
на чиљеницу да све познате звезде типа UV Ceti припадају асоцијацијама, што значи 
да су младе звезде и да су се у њима, по мишљељу Амбарцумијана, задржали остаци 
такозв~е .,пре-звездане" материје. Претвараље унутрашље енергије овакве материје 
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У спољашњим слојевима могло би да се одваја путем неиог нунлеариог распада 
-.нешто cmtЧ1IO радио~нтнвном распаду. Овај процес могао би квантитативно да 
об!асни нолиЧ1fНУ енергиЈе израчене за вpehte ерупције и да се одигра таtшом брзином 
ноЈа би одговарала посматраюш брзинама пораста сјаја звезда за време ерупције. 
Хипотеза претендује да објасюt и процесе на сродним звездама типа Т Tauri но ј е су 
таиође младе и чије су промене сјаја сличне променама на UV Ceti звездама. 

Коначно би требало поменути и таtюзвани небуларшt модел ерупције 1<0ји је 
разматран на Кримс1юј опсерваторији (9) а у најновије време нритююван од стране 
Мирзојана (10). Ова хипотеза се зactuma на топлопюм зрачељу оптичю1 таниог горљег 
с-?~Ја звез~ине атhюсфере. Она није уопште објашљавала прву фазу ерупције (пораст 
Сјај~) дон ЈС фазу после маисимума представљала непотпуно. И овде су, поред UV 
Cett звезда, разматрани и сродни типови : Т Tauri, U Geminorum " Novae. • 

Сл. 7. Сл. 8. 

. Уопште се. може peliи да сваио теоријсi<О разматраље могуliих механизама 
настајаља е~упци!а м.ора да води рачуна о овим физични сродним звездама, с једие 
стране, и о Једно) појави знатно маљих размера али зато приступачt-шјој - о појави 
хромосфер~иих ерупција на Сунцу, с друге стране. Сличност фотометријсиог тона 
нривих сјаја звездане и Сунчеве хромосферсне ерупције, и сличне спентралне про
мене у оба процеса оправдавају ову аналогију. Није исиључено да lie се истрајним 
радом на проучаваљу обеју појава доhи до заједничних резултата ноји he дефинитивно 
решити питаље механизма ерупције. 

Када се говори о аналогији еруптивних процеса, треба приметити да је већ 
би~о поиушаја да се и промене ~јаја нод цефеида и дугопериодичних променљивих 
објасне еруптивинм а не пулзирајуliим механизмом (1 Ј и 12). Међутим, овде још нема 
одређених резултата. 

Најновија фаза у проучаваљу еруптишrnх звезда нарантерише се детаљнијим 
фотометријсним или спеитрофотометријсним посматраљи~tа. Кано је, и већим теле
~ноhом, теЈШ<о добити спентар ерупције у интервалу од нених 20 до 30 сеl<унди, .што 
1е потребно да би се е~упција анализирала у појединим љеним фазама, предложено 
ЈС (9) да се фотометри)сна посматраља раде у усним спентралним интервалима иоји 
би обухватили. једну ем~сиону линију или усну област непренидиоr сnентра близу 
емисионе линије. Очекује се да би интерпретација танвог фотометријсног материјала 
била знатно лаиша него што је то случај са досадашњим фотометријсi<ИМ посматраљима 
у широиом спеитралиом опсегу. 

Од Осиаљановог наговештаја о могуtюј промени поларизације зрачеља неиих 
звезда за време ерупције (1) nостаје аитуетю и питаље полариметријсюtх мереља 
ерупти~них звезда. Заиста, постоји потреба да се одговори на питаље да ли је, и 
КОЛИI<Ој мери, зрачеље звезде за време ерупције nоларизована, и наi<О се ова евен
туална nоларизација меља у току ерупције . Овај проблем за звезде типа uy Ceti И 
Т Tauri истакла је 1960 и Полариметријсиа конференција у САД (14). Ано се, као 
што је nоменуто, очекује извесна аналогија између еруnтивних процеса у Сунч:евој 
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атмосфери и појава !<Од UV Ceti звезда, питаље nојаве nоларизације зрачеља при
ЛИI<ОМ звезданюс ерупција nотенцирано је и најновијим отнрићем Стибера (15) да 
зрачеље хромосферс!<С ерупције може бити у велю<ој мери nоларизована. 

у том циљу су на београдсној Оnсерваторији нрајем 1965 . nочела редовна 
nолариметријсна посматрања UV Ceti звезда. Специјални полариметар ноји је из
рађен ради ованвих nосматраља nриназ~и је на сл. 7. и 8. На сл. 7. је nријемни део 
nолариметра - фотоелентрични уређа Ј где се nоларизовано .зрачеље звез~е nрет
вара у елентричне имnулсе но ји се у nосебном блш<у регистру Ј у. На сл. 8. ЈС анал.и
заторсни део nолариметра где се регистровани елентичю1 иА.шулси мере и анализираЈу. 

Три маље epyrrциje,I<Oje су до сада посматране .нису ЈОШ дале nрецизне ньант~
тивне резултате, али се нвалитативно може реlш да )С извесна nромена.nоларизаци)е 
зрачеља звезде за време еруnције заnажена. Наредна, сванано nрецизнИЈа nосматраља 
(јер се инструмент још усавршава) унеће у физю<у еруптивних nроцеса на звездама 

један нов и значајан елемент. 
А. Кубичела 
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PROMENLJIVOST KOSMI~KOG RADIO ZRA~ENJA 

Radjoa5tronom mo5kov5kog unjverzjteta, So1omjckj, otkrjo је 5а 5vojjm drugovjma 
promen1jjvo5t protoka radjo zracenja od ko5mjckog jzvor.a poznato~.pod oz~akom STA-102. 

Ovom po5matrackom u5pehu doprjne1a је 5pec1a1no. razv1)ena •. Pr1)emna aparatura 
5а narocjto o5et1jjvjm pojacjvacem, kao ј antena ve11ke efekt1v:ne povr5шe. . 

Na sljci је prjkazana zavi5n05t od v1emena odno5a 1zvora STA-21 1 STA-10~ 
prema jzvoru radio zracenja iz kembridz5kog katalog~ ЗС---;-4~, uzet?g kao eta.lon. Na 051 
ap5cisa navedena 5U vremena po5matranja. Na o5i ordшat~.J.~ шtenz1tet zra.ceПJa STA-21 
ј STA-102 u procentima jntenzjteta izvora ЗС-~8. Kruz1~1 5е ~dno5e na 1zvor STA-:-_21, 
crne tacke na jzvor STA-102. Vjdj 5е da potok radю zraceП)a od 1zvora STA-21 prakt1cno 
ostaje postojan, dok 5е radjo zracenje jzvora STA-102 menja 5а perjodom od oko 100 
dana. 

1 1 
1 1 
'•• • • • ., о о 
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Izvori ko5mickog radio zraceпja STA-102 i STA-21 otkriveni 5u 1960 godjne. 
Oni jmaju niz neoblcnih 5\'0j5tava, 5a5vim raz1icitih od drugih izvora, kao ~to је neoЬican 
radio 5pektar, ni stavпo male ugaone ve1ici пe . 

Sovjet5ki 1adio a5tlonom Kardasev po5tavjo је vr1o 5me1u hjpotezu, kada је na 
o5novu ek5perimenta1nih, kao i teoretskih podataka, pretpo5tavio da zracenje STA-102 ј 
STA-21 mozda ima vestacko poreklo. Prema hipotezi Kardasova, rj jzvori mog1j Ьi Ьitj 
radio 5igna1i ko5mickih civi1izacija veoma uda1jenih od na5. 

Ovaj izvor radiozracenja mo:le Ьiti pret5tavnik 5a5vim nove k1a5e objekata, i1i odra
zavati 5avrseno nova 5voj5tva vec poznatih ko5mickih izvora radio zracenja, na prjmer, 
05tataka ek5p1ozija 5uperпovih zvezda. 

No pre 5vega, trcba potvrditi po5tojanje promen1jivih potoka STA-102, ј to 
пezav i 5nim po5matraпjjma па drugim frekveпcijama. Вј1а Ьi veoma vazna ј druga radjo 
a5troпomska po5matraпja toga izvora, па primer, i5pitivanje пjegove po1arjzacije. 

Na me5tu izvora STA-1 02 americki astlonomi пedavno su naSli 51аЬ zvezd1ojki 
objekt 17 prividne ve1icine. Bilo bi ' 'eoma poze1jno kada Ьi uspelo snimanje njegova spektra . 
То Ьi omogucilo preciziranjc udaljcnosti STA-102, sto је vr1o vazno. Osim toga, Ьј1о Ьi 
vazno ispitivati mogucnu promenlji\'OS t toga objekta . 

Ako se Kardasovljeva hip teza potvrdi , onda се to Ьiti jedno od najkrupnijih otkrica 
u radio astroпomiji. 

К . Е. ЦиоЛЈ<овсаш 

ИЗНАД АТМОСФЕРЕ 

(есеј из 1923 год.) 

Georgije Borocki 

Једио од имеиа које lie вецно "сивей:iи у uciiiopuju асruроиауШике је име совјеШског 
iйеореШичара Kouciiiauiiiu11a Едуардовица Циолковског (1857-1935). Ou је крајем йро
ruлог веl(а йрви йociiiaвuo OCit081te iiршщийе paкeiiiuoг йогоиа и дао ойшШу Шеорију васиои
ског леШа. Главни део његовог рада "Исйт:Uивање васиоие iioмo!iy млазиих машииа" 
објављеи је у часойису "Hay•oioe Обозреиие" у ПеШерсбургу 1903 године. Око 1920. дошао 
је до закљуцка да једиосШейеиа ракеШа, која би имала хемијски йогои, ue би била довољиа 
да iiocШиme криШициу брзииу. 1929 године у юьищ "Васиоиски ракеШии возо11и" - он 
је йосiiiавио 1/.iеоријске осиове за вищесШейеие paкetue. ДевеШ годи11а раније, у једној из
мишљеиој новели, Циолковски је oiiucao ко11сШрукцију велике васиоиске сШа11ице са йосадом 
у којој би се сунча11а еиергија корисШила за физи•1ке tipoцece, а биљке служиле као из11ор 
хране . Посада сШатще је била итuернациоllаЛIIй, сацшьавали су је Француз, Ещлез, 
Немац, Американац, ИШалијан и Рус . 

Овде објављујемо йревод једиог иейошаШог есеја од марШа 1923 годиие, за који 
се смаШра да йоШ11'1е од Циолковског, а који је објављену СССР-у. Назваи "Изнад аШмос
фере", цлаиак је у многоме у духу модерие асШронауШике. Има оШсШуйања у йоzледу 
савремеие Шермииологије, али је tiреводилац Ше:нсио да шruo је могуће 11ише задржи дух 
оригииал11ог иайиса. У овај iiieкetu су yuerue и иајма/Ье исйравке које је Циолковски руком 
исйисао на койuј11 iueкciua куцаиог маrпииом који се 11алази у архи11и Украјииске академије 
иаука . Чла~tак је објавио Ј. CiupayШ, 'IЛall украјииског АсШрономског и геодеШскоz дpy
tuiuвa, у цасойису "Авијациа и космо11авШика", Но. 8, 1966 zод . 

Земљиио суседство 

Замислите сферу nречнина 12000 врста* (врста је термин који ћу ја употребити 
за нилометар). То је Земља. Увијена је у онеан од ваздуха који прекрива све долини 
воде и планине. На највишој планини он је разређен до трећине свог нормалног стаље , 
Изнад тога он је још више разређен. На висини од 50 врста практично нема више ваз
духа, али се трагови могу наћи на висини од 200--500 врста. Ово одстојање износа. 
највише· двадесет и четврти део Земљиног пречника. Изнад атмосфере и љених тра
гова налази се празан nростор. Да би се стигло до Сунца мораве да се лети 150 милиона 
врста кроз простор без гасова. Растојаље истог реда величине дели нас и од других 
планета Сунчевог система. На пример_, Сатурн је десет пута више удаљен од СУ~Ща, 

* 1 врста= 1,061 км. 
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док је Меркур два и ·по nута ближи Cymty !!его Земља. СУЈЩе је веома мало У поре 
ђељуса овим растојаљима, а nланете, укључу)ући н Земљу, су само тачке. 

Енергија Сунца се расиnа,у свим правцима, ПЈ?акти.чно без инанвог nовратна. 
Земља nрима само један 2200-милионити део енергиЈе КОЈУ Сунце из!'ачи. Све пла
нете Сунчевог система примају само један 220-~шmюнити део енергиЈе емитоване са 
са СУЈЩа. Остала енергија се расиnа бескорисно у простору . 

Жеља в практвчва корист од љеног испуљеља 

Идеја да се иснорисm већн део Сунчане енергије је веома nривлачиа . Најзад, 
становници Земље нористе биљне за храну. Биљне не могу да опстану без Сунчеве 
светлости. Продунтивност човеi<а би порасла 200 милона пута нада ?и могао да овлада 
читавом енергијом Сунца . Пошто је чове1< везан за земљу, веома му ЈС тешно да испуни 
овај задатан. Потребно је да научи да савлада Земљину силу. теже , да оде са Земље 
у сnецијалним nројентилсним нућицама и да створи нолони)е у васиони, негде из
међу орбита планета , на пример између Земље и Марса, Марса и Јуnитера , Земље и 
Венере итд . Тамо, дале1<0 од Земље , човен ће уживати многа преимућства, nоред 
обиља светлости. Ево неi<НХ које можемо да наведемо: 

1. Човек l;.e доћи ближе планетама и њиховим сателитима и то ће му помоћн 
да их детаљније изучи. 

2. Атмосфера искривљује, слаби и расиnа слю<е иебесних тела гледаних нроз 
телескоn. у васиони нема атмосфере , због тога ће се и голом OI<y, а поготову теле
сколом и фотографијама , nоназати нова чуда васионе, што ће nроширити наше знање 
астрономије. 

З. Изворна енергија Сунца тамо није ослабљена или разор~на усле~ атмосфере . 
Њено хемијсно дејство још није nознато. Али у сваном случаЈу, она ЈС необична, 
обилна и nуна nреимућстава. Она ће утицати на раст биљана и на вештачно разлагаље 
и синтезу материјала nод дејством Сунчевих зранова. У свом чистом.облиi<у, Сунчева 
енергија l;.e се нористити за разарање и уништавање опасних бантери)а и нлица; ово he 
се користити у одгајивању биљака, саюiрању земљишта, воде н људи. 

4. Светлост је увек јасна. Вештачно осветљаваље неће више бити потребно. 
Али то нам неће сметати да направимо ноћ, по жељи, уз помоћ жалузина. 

5. Постоји широки дијаnазан температура од -27З•С до те~mературе Сунчеве 
атмосфере и више. Жељена темnература he се добијати уз помоh различитих стакала , 
заклона и огледала. Користиће се само Сунчеви зраци . Неће бити по:ребна горива и 
средства за хлађеље. Резултати су пракично независни од расто)ања од Сунца, 
- овакве темnературе моћи ће да се nроизведу и далеко од Сунца и близу љега· 
Ми неhемо оnисивати начние да се то nостигне , али као резултат тога : 

а) одеhа, обуhа и горива ће постати сувишни. Температура ће се мељати 
тренуmо,по жељи у свакој нући. То he се подешавати nрема старим, бо!lесним, 
младима, деци,или прерано рођеним. То he се nодешавати и према поЈединим 
врстама биљака, да би дале бољи квалитет плодова; 

б) јавна нуnаmла и nерионице ће радити без гори~а. Нешто he МОЈ?ати да 
се пере. Сmдљиви he носити лака одела. Дезинфекци)а и стерилизаци)а he се 
вршнти подизаљем температуре без потрошље горива . 

д) ниске темnературе за nревођеље било којега гаса у течно и чврсто стаље 
добијаhе се без компресора и мотора. 
б. Мотори he радити без горива. 
7. Струја he се добијати без горива. 
8. Сва тела, било какве структуре слаhе се ка било ком делу Сунчевог система 

под приmском светлости . 

9. Отсуство релативне тежине. 
Закључци које одавде треба извуhи су следећи: 
а) Ништа неће падаm; 
б) Ништа неће моћи да се уништи. под дејством тежине. То ће nостати ствар-

ност нylia и других конструкциЈа; _ 
в) Оне ће бити разних величина, облика и масе- по неколико стотина_стопа 

дугачке; 
г) Свака маса he моћи да се кpelie било којом брзином, без напора и трошкова. 

СопствеiШ дом he служити за било које путоваље. Неће биm потребни 
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мотори, животиље за вучу, кочије , аутомобили , трамваји, возови или 
путеви, ни за робу ни за nутнике 

д) Неоубичајене nогодности nојавиће се у свим врстама nослова, јер ће радник 
11юћи да се креће у сваi<ОМ nравцу и да прихвати сваки nредмет без обзира 
колюю је велики. 

ђ) Hehe бити потребан намештај, перине, опруге, куке, јер неће биm nриmска 
или тежине и човен ће моћи да лебди без контакта са чврстим предметима; 

е) Слобода кретаља у свих шест nраваца; 
ж) Биљкама неће бити nотребне јане потnоре, велика дебла и гране, јер их 

тежина плодова иm1 притисак ветра неће ломиm; 
з) висина човека, љегов мозак и ментални каnацитет могу знатно да се пове

ћају. 

10. На метале неће деловати њихова хемиска реакција са гасовима . 
11. Отсуство хемнсних суnстанци у етру nоједноставиће заваривање елемената 

конструкција, јер, на пример, површипа метала неће оксидовати. 
12. Човечанство ће бити спасено од могућих ЗемљиюiХ несрећа и пустошеља , 

као што су земљотреси, подизање и спуштање конmнената, потоnи, судари са великим 

болидима, кометама и др. Добро развијен реантнвни погон омогућиће човечанству 
бекство са Земље. 

Разумна бића сачуваће се чан и у случају гашења или смањења антивносm 
Сунца. У етарском простору лакше је да се савлада гравитација СУЈЩа и повуче ка 
некој другој активнијој светлости , тј. неком млађем Cymty са јачим зрачењем. 

13. Људсни род ће бити сnособан да се увећа хиљадама милиона пута. 
14. РазноврсШI материјали ће се наћи у астероидима. Хладни или мало топлији 

астероиди моћи lie да се разлажу до саме сржи. Материјали ће моћи да се користе 
за ствараље разЮIХ структура. 

Друга страва медаље: превазилажеље тешкоћа в трвумф 

Пошто су набројане толике nредности које пружа живот у етру, треба изнети 
и непогодности таквог живота. Ми видимо једну непогодност која nотиче од не
адекватне структуре земаљских биљни и човека , или, пре од љихове неспособ
ности да живе у вакууму . У етру ова струнтура ће се променити у тону неколико 
хиљада година. Човек ће се nрилагодити етарском медијуму тако да потомци људских 
бира нelie осећати никакве потешкоће у својој егзистенцији. 

Оно што ми имамо на уму је потреба органског света на Земљи да има гасове 
и паре, тј. nогодну атмосферу. За сада је човеку nотребна атмосфера чија је густипа 
најмање једна десетина густине ваздуха . Та количина кисеоника се налази на пла
юmама високим пет врста и здрави људи се тамо oceliajy добро. Има чак и насеља на 
таквим висинама. 

Ако је сваком човеку nотребна соба од 100 I<убних метара, кисеоюш на нормал
ној температури неће износити више од 0,012 тона. Резервоар, цилиндрична или сфер
на соба која садржи тај гас и његов притисан , тежиће, ако су изграђени од најбо
љих материјала, најмање 0,12 тона или 120 кг, тј. двоструко од тежине човека. 

Једна трећина површине ове собе може да буде изложена Сунчевим зрацИма. 
Да би се то постигло, једна трећина површине треба да буде израђена у облику мреже 
са врло јаким и веома провидним плочама. 

Индустрија lie у етру постићи незамислив успех. Због тога lie бити лако да се 
израде величанствене грађевине за кратко време. Астероиди ће пружити неоnходни 
материјал у изобиљу. 

Мноштво боравишта, раздвојених чврсто затвореним вратима под притиском 
ваздуха, биће повезани у бескрајiШ лавиринт грађевина. Биће неограничеЮIХ могућ
ности за разноврсност и обиље простора као и могућности за комуникаiЏtје, чак и за 
најкзузетиије личности. Раздвајањем лавиринта у собе обезбедила би се релативна 
сигурност. Ако би једна од соба почела да попушта и гас почиње да излази из ље, 
биће могуће да се нађе слоiШште у другој. 

Али људи lie морати да напуштају своја боравишта с времена на време. За те 
сврхе ОШI ће имати специјална одела слична роiШоцима са напајаљем кисеоютом и 
апсорберима за људске екскреiЏtје. Они lie такође бити снабдевени и уређајима за 
погон. 
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Васионска не одела бити без тс>юmе. Сем тога, нема потребе да она буду масив
на. Треба само да издрже притисак кисеоника од једне десетине атмосфере . Због тога, 
ова непропустљива одела могу да буду сасвим лака. 

Могли бисмо да нагласнмо опасност од леталних ултраљубичастих зракова са 
Сунца. Али човек не увек бити или у свом боравишту или у свом оделу. У оба случаја 
он не се заштити од штетних зрачења обичним стаююм, које служи као филтар за 
кратке светлосне таласе . 

Боравиште одвојено по жељи од читаве масе - града - н херметичко одело 
мани ће да путу ју с човеком у свим правцима хиљадама врста без наилажења на било 
какве сметње. Због тога се не би можда могло рени да је становню< етра затвореннк, 
или да је његова слобода ограничена. Он је нао човеЈ< ноји носи одело на Земљи . 
Кућа у етру је нао одело на Земљи само је шира, угодније и лакше се носи. Замислите 
путовање у вашој сопственој ку ни . Температура може да се одржа ва на било ком 
нивоу или да се мења по жељи . Има увен пуно светлости. МраЈ< може да се направи 
када је потребно . Доживљава се неупоредиво стање одмора. Тело не осена ни тежину, 
ни притисан ни стање падања . Унутар нуне нретање се лаЈ<О изводи. Постоји обиље 
књига, слика и свих врста разонода. Собе су пуне биљана Ј<О је стварају богате баште. 
Дивно вене, изврсна јела. Треба само испружити руну па да се задовоље жеђи глад . 
Цвене и вене испуљавају простор пријатни111 мирисима . Ваздух је увек чист и засинен 
кисеоником . Нема могућиости заразе. Летите по утврђеној путањи између градова 
изграђених у етру . Гледате ОЈ<оло и видите бескрајан ланац свих врста нонструнција 
ноје лебде поред вас . Ту је и мноштво бина одевених у васионсна одела и људи у 
понретним нунама баш нао што је ваша. 

Кан ве бриге можете имати? Ви радите , једете и г ле дате он оле нроз прозоре 
ваше нуне толино дуго нолино желите . А ано желите можете да обучете своје херме
тично одело и изађете у отворени простор . Али, не можете остати сувише дуго у том 
оделу, јер је резерва нисеонина ограничена. Међутим , у нуни , извор Ј<Исеонина је 
неограничен - биљне осветљаване изворним Сунчевим зрацима. Биљке не стварати 
храну и пиће за становништво. 

Шта Је веоШЈ:одво да бв се савладала Земљвва граввтацвЈа? 

Све ово напред изнето је дивно, али нане доспети До неба? Нема друмова ноји 
воде донде. Авионом или ваздушним балоном не може се достини вена висина од 
50 врста . Обе летилице носи ваздух . У њима се не може атини изнад атмосфере. 

ЧиШаво йОl/llПЉе овоzа есеја йосвећено је иеоби•тим својсШвима реакШивних леШи
лица или рахеШа кој1 он назива "лаки лeiiieћu Шойови са zоривом које кою"liи1tуално екс
йлодира". 

Научник деШаљно расмаШра разлику између Шойа и ракеШе као средсШва за леШ 
изнад аШмосфере, консШрукцију реакШивие леiuилице, услове за досШизање максималне 
брзине и йредносШи и иедосШаШке реакШt!вних леШилица . Ова йш"liања су деШаљније 
обрађена у фундаменталном раду К. Е. Циолковскоz, на које онуйућујеу даљем ШексШу. 

Повратак ва Земљу 

Повратан на завичајну планету је могуk на два начина: 1. помену нонтра
-енсплозије и 2. раснидањем атмосфере ноја пружа отпор . Први начин је неенономи
чан и, што је још важније- прантично немогућ, јер би захтевао огромне ноличине 
енсплозива (види мој рад "Испитивање васионе" , 1926 год. , стр 63) . Други начин 
не би био прантичан за Земљину атмосферу. 

Први начин је од прантичие нористи само за мала небесна тела са малом те
жином и без атмосфере. Ми при том мислимо на мале планете - астероиде и мале 
месеце. Бени месеци и планете имају атмосферу. Због тога њима није потребна нонтра
-енсплозија ноја захтева употребу енсплозива . Али има још миого других сметњи 

. до посете велиним планетама. Ово је најважнији и најтежи проблем , па неће бити 
разматран у овом есеју. 

"Spaceflight", 9, 1 (1967), р. 9-11. 
Бојана Aлeкcull 

дипл. физнкохемичар 
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НIPOTEZA UDARNIН Т ALASA U GALAKSIJI 

Vi§e astronoma smatrajи da mпogorukavпa (moZda 12 ј1ј 14 гukava, а ne 2, kao §to 
se do nedavno mis1j1o) Galaksjja nije ,. ј §е hipoteza, nego cjnjenica, иtvrdena na оsпоvи 
mnogih podataka, пarocjro spcktroskopskjh ј radjoastroпomskjh . Osjm nckih amerjckih 
astronoma, ovo g1edj5te de1e, na prjmer, и SSSR Pskovskj , Sarov, Pav1ovskaja i drugj, 
а и Nemackoj Demokratskoj RериЬЈјсј G. Rjhrer. 
· Кrajem 1965, na 48-om zascdanjи Nemackog astronomskog drиstva, Rjhter је 
saop§.~jo rezи1tatc jstrazjvanja strиkturc Ga1aksjje pomoeu ve1jkog radjo te1eskopa "Hajnrih 
Herc , na ta1asu od 559 megaherca (" Uranja, Wjssen иnd Leben", 1965, No 11 , 918). 

Rihter prjdaje najvecj znacaj cjnjenici da rиkavj Ga1aksjje, kojj se na1aze и ravnj 
njenog ekvatora, njsи homogene, neprekjdne tvorevjлe . Na nckjm mcstjma radio tc1eskop 
pokazj~ao је. maksjma1na zracenia, koja odgovarajи zЬijenoj materjjj, а na drugim s1aЬija 
zraccn)a, koJa odgovarajи razredeпoj materjjj. 

.. Po§t? se dиz svakog_rиkava na1azj рс ncko1jko oЫasrj sa raz1jcjrom gustjnom materjje 
dobJ)a se иtJsak kao da sи t1 rukavj stvorenj иdarnjm ta1asjma, kojj se sire и medиzvezdanom' 
prostoгu, и neиtra1nom vodonikи. 

Iz fjzjke znamo da kretanje nckc masc brzjnom vecom od zvuka stvara иdarnj ta1as. 
Tako ~!hter, ~re n~g? sto је rasmotrjo moguce mehanjzme postanka иdarnih ta1asa и 
Ga1_akSIJI,_ ~Ь~аса pa_zn)и na to, da mnogorukavnj modc1 Ga1aksjjc, kojj na zadovo1javajиcj 
n~с.ш ?.bJasщava. s1Ikи r~spo~e1e raznih zvezdanih рори1:~сјја ј medиzvezdanog gasa и 
ПЈОЈ , Ш)е и stащи da ОЬ)аsш dve sиstjnske oko1nostj. Gravjtacjona а pogotovo e1ektro
magn.etska ро1ја koja и njoj postoje, n:og1a Ьi osjgиratj staЬi1nost mn~gш·иkavnog rotjrajи
ceg. ~!Stema ~ graшcama od 108 godщa, sto је, prema sadasnjem mjs1jenjи, za jedan red 
vel!Cшe mаще od .vre~e~a for~jr~nja Ga1aksjje koju sada vjdjmo. Osim toga, njje jasno, 
za§to s.e _ve~ odavno ~Је. 1stro!blo Jezgro Ga1aksjje, kada se zna da samo jedan njen rukav 
odvla~1 17. )ezgra godi§n)e masи materjje jednakи masj Sиnca. 

Rihter kaze. da ove t~§koce otpadajи, ako se rukavj Ga1aksjje ne posmatrajи jedno
sta~no kao skиpov1 zvezda 1 gasa, nego kao pos1edjca иdarnih ta1asa koji se §jre veljkom 
?rzн~om и medиzvezd.an?j sredjnj (jma vec vj§e radova о takozvanjm eksp1odirajиcjm 
Jezgr~ma и metaga1aktiC~Im ga1aksjjama, koja Ьi mog1a obrazovati иdarne ta1ase, а jsto 
tako 1 neke zvezde~ na P.r•mer no~e, stvarajи иdarne ta1ase). Brzjna ta1asa и trenиtkи njegova 
po.stanka, _mno~o Ј~ v~ca od brz•.ne zvиka и medиzvezdanoll? gasи. Oko1nost da se rukavj 
kr1ve ~to1Jko v1se uкo1Iko se Ј:>n;ша ta1asa smanjиje do brzjne zvиka, odgovara svojstvjma 
иdarmh ta1asa. Mnogorukavш SJStem, kojj је nastao иs1cd sirenja иdarnih ta1asa и medu
zvez~ahom gasи, jmao Ьi potrebnи staЬi1nost и vremenи, jer Ьi Ьiо zatvoren sistem §to znacj 
da ~1 se ~natan deo materjje kojj Ga1aksjja gиЬi prj nastajanjи иdarпih talasa vrac'ao natrag 
и щеnо Jezgro . 

. Na taj nacjn, nova hipoteza, Rihterova, otk1anja teskoce nasta1e и vezj sa konsta
tovaщem mnogorиkavnog mode1a Ga1aksjje, ј dovoljno objasnjava novo otkrive11и cjnjenicи 
- nehomogenost и raspodeli materjje dиz rиkava Ga1aksjje. 

. Mehan.jzam postanka иdarnih ta1asa и Ga1aksjjj, и sasvjm иopstenjm crtama ро 
R1hteru, . svod1 s~ na s1edece: }ezgro Ga1aksjje rotjra, tako da materjja na rastojanjи od' 600 
pa~seka 1ma Ьrzши о~ 260 km/sek. Prjtom brzina zvиka и meduzvezdanom gasи ne pre-
1az1 1. km_fsek. То znac1 da ove dve gasnc mase, materjja koja jz1azi jz jezgra ј medиzvezdani 
gas, ~mа)и ogrof!!nи brzjnи (djferel1:cjja1nи) jedna prema drиgoj. Stoga se moze recj da se 
ga~m potok krece nadzvucnom brzшom kao dиz nekog cvrstog zjda. Ako na tom "zjdи" 
na1de na nekи "preprekи" (nehomogenost), onda se stvara иdarnj ta1as, kojj se pocjnje §jrjti 
и medиzvezdanom gasи. 

. . Podat~k da је potrebno 300--400 х 101 godjna jzmedи dva naredna ta1asa 
Rihter )ednostavno 1zracиnava jz p1ostornih djmenzjja Ga1aksjje i brzjne kretanja talasa. 

Georg~ie Borocki 
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POМRAtEN)E SUNCA OD 20 МАЈА 1967 
Rezultati posmatranja 

U ovom Ьrоји "Vasione" objavljиjemo ranije najavljene rezultate fotografskog 
posmatraпja pomracenja Sunca od 20 maja 1966, obavljcnog na Narodпoj opservatoriji 
na Kalemegdanи. 

Zadatak se sastojao и tome, da se od.redi trenиtak prvog i cetvrtog dodira, а iz 
posmatranja dиZina tctive (К = ВС, sl. 1). U tи svrhи kori§cena је metoda saop§tena 
и G. F. W. Mulders, PASP, Vol. 50, 1938, str. 267. Ovde cemo је prikazati koristeci se 
slikom 1. 

Sl. Ј. 

Sredi§ta Sunca i Mescca oznacena sи sa 0 1 i 0 2 • А01 је relativna pиtanja Meseca 
и odnosи na Sиnce. 

pri izvodenjи koristice se sledece pretpostavke: 
- da sи polиprecnici Sunca i Meseca jedпaki (R 1 = R 1 = R), 
- da је relativna pиtanja (А02) prava linija, kao i 
- da је relativna brzina 0 2 ро АО2 konstantna (с = const). 
Ako иsvojimo da vreme (t) racиnamo od sredine pomracenja, i ako АО 1 oznacimo 

sa р, iz pravouglih troиglova А0 100 i DC00 sleduje 

lto daje 
( к)" (о о)" О, Ott.1 - p8 +c1t 2 i R•- 2 + Т 

(1) 

Gornja jednacina implicitno izrazava zavisnost К od t. 
Iz иslova da (1) zadovoljava pocetak (t = Т, К = О) i sredinu pomracenja (t = 

=О, К =Кт), eliminise se R i Р: 

к 1 
к• - к •-__!!!_t• 

т т• 
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Umesto vrmc:na t иvodi se trcnutak prvog dodira Т 1 , trenutak cetvrtog dodira 
T1v i trenиtak posmatraпja tp. 

Iz (2) se lako dobija: 
2 

Т1 - tp-T(1-·v1-(k: )• ) 

Т 1v ~ tp ~ Т (1-\/1- (k: )") 

Sl. З. 

.н• - ---. ---- ---. - - - . - - - - - . -- - - - -
to' 

to' 

Sl. 4. 

(З) 

Jednacine (З) leze и osnovi mnogil1 metoda. Pomeniшo Ineovu metodu, koja se 
doЬija kada se 

razvije u red i иzти prva dva clana: 

т 
Т I- tp-- k1 

kш" 
18,50 

18,40 

1&,30 

!&,ао 

1&,10 

--- - - - - - -- - - - - - - --- - -- - - -- - - - =..:--:.:-:..:..-..::..-.=..;--;::..:-=-t--"-:-----:---...___ 

Sl. 2. 
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Ovom grafj~kom metodom, jz naseg posmatranog materijala doЬivene su priЬШ.ne 
vrednostj za Т 1 ј Т 1v, sto је omogucj)o da se nade 

T 1v -T1 

2 
- 5020 sec 

Na sl. 2 su elementj za grafj~ko odredjvaпje К", (К", = Ј 8 , З7). 
Jedna~jпe (З) jzvednene pod pomenutjm uslov jma mogu se prjmeпjtj na nas slucaj, 

jer је R, ""' R., а jnterval u kojem su pos matranja vтsena ma.Jj, ра su zadovoljene ј druge 
dve pretpostavke. Napomenjmo da va metoda eJjmjnise greske koje se javljaju usled 
пeravnomernostj Mesecevog ruba . 

Posto nj Т nj К", пj su tа~п odredeпi а ј р smatraпja pokazuju otstupanja, ро 
fOimulama ( З) jzracunavaju se, kada se zna lp ј R, vjse trenutaka Т. 

Najcesce se doЬije da Т Jjnearno raste jJi opada sa promenom tp. 
Tacna vrednost moze se пас i ovako: na otdinaru se nanese jzra~unato vreme kon

takta а na apscjsu lp ( 1. З , 4), ра se povlaё:enjem prave у = х odreduje presek (Р) koj j daje 
ta~njje vreme kontakta. 

Sa sl. З ј 4 doЬiveno је 

Т 1 = Jh 28m 4•,5 ј Т /V = 4h 15m ЗО•,О 
Ako se primeni metoda najamnjh kvadrata, doЬije se: 

Т 1 = Jh 28m 41,5 ј Т / V = 4h 15m Зt •, 5 
Srednja kradratna greska је u оЬа slu~aja ± о•, з 
Sva ova vremena su jzrazena u jedinicama vremena hronometra pod posebnim 

re~jmom (priЬJjzno zvezdaпo vreme). Kako је Ьila poznata taё:na veza ovog ј svetskog 
vremena, jzvrsen је prelaz na svetsko vrme : 

Т1 = 8h t5m 59•,0 ± 05 З 
Т. U . 

Астровомско штиво ваших старих 

ПРЕНИЈЕ ОД 1384 

Zoran lvanovic 
spoljni saradnik Narodne 

opservatorije 

У време трвеља између истоtПiе и западне цркве, која су најзад довела и до 
љиховог коначног одвајаља , настали су у Византији неки списи полемичког карактера. 
Сврха им беше доказиваље да је цариградско гледиште по разним верским и дру
гим питаљима исправно, а римс1<0 погрешно. 

Као одраз тих црнвених распри - уствари пшmтичког сукоба између Цари
града· и Рима - појављује се на нашем језику спис Пртије ПанаzиоШа КонсШанШина 
с Гардu11арио Азиме. Познат нам је из рукописа састављеног у време квеза Лазара, 
1 З84 године, од стране непознатог аутора. Пре11uје је распра , препирка ла је зато 
написано у виду дијалога. Панагиот је припадник православне цркве, а Азимит је 
папин лретставюш, који је дошао у Цариград да заступа гледиште запада. Он уrлав
ном поставља питаља, а Панагиот му даје "правилне" одговоре. Распра се води тако, 
да Панагиот буде у праву. · 

· Нас не занимају црквена питаља о нојима се препиру два теолога. Али они 
се помало дотичу и градива ноје спада у област астрономије. Треба одмах нагласити 
да Преније није намељено уче·ним-људима, да би их улознало са астрономским појавама 
и љиховим правитшм тумачељима, већ има за сврху да донаже правилан став једне 
стране , на начин који би био занимљив ондашљим не много школованим читаоцима . 
Отуда сноро и све градиво ноје има везе са астрономијом углавном спада у област 
легенди разли:читог поре1ша. 

У почетку је реч о небу, и то о оном правом небу, ноје људи виде. То небо је, 
каже Панагиот, онруrло као јаје или котао. Befi ово прво поређеље показује да је 
писац ломешао два различита схватаља: старије, према којем је небо као лолулол
тасти лонлолац изнад равне Земљине површине, па се може поредити са лреврнутим 
котлом, и млађе, према којем небо са свих страна окружује Земљу, ла отуда поређеље 
са јајетом, јер је Земља жуманце, а небо љуска. 
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Изнад неба је, сазнајемо затим , вода, па више ље тама , ла још више огаљ, 
па дуrа, а поврх ње је престо са божанством и првобитна светлост. Овакво твр
ђеље представља смешу старозаветних, класичних и народних схватаља. О води на 
небу говори се у Књизи постања, а стари грчки философи учили су да је огаљ у нај
вишем пределу света. Првобитна светлост је она, по Кљизи постања, која је постала 
пре настакка небеских тела. На Азимитово питаље шта је под небом, одговор је : 
а јер, ваздух и облак. У нени другим старим изворима иста замисао је јасније изражена: 
простор испод неба дели се на три дела: етар, облак и ваздух. 

Пошто је тано објашљено шта се све налази изнад Земље, у Пренију се прелази 
на описиваље онога што је испод ље . Под Земљом су, редом : вода , тама, огаљ , ад, 
трус и тартар, најнижи од свега. О води под Земљом расправљали су многи с;rари 
писци, а и у космогонији старих Египfiана и Халдејаца, па и друrих народа , она је 
имала важну улогу; најзад и по Светом писму, Земља је утврђена на води. У нашем 
народу такође се може наfiи вероваље да је испод Земље вода. Стари нису умели 
објаснити зашто Земља, тако велина и тешна , ие пада, као остали тешки предмети. 
Зато су сматрали да је нечим подупрта, да стоји на нечем. Отуда прича да Земља 
стоји на корљачи (у Кини), на слоновима (у Индији), на биковима или риби (у Србији) . 
Пошто је требало одговорити и на чему стоје ови подупирачи Земље, ишло се даље 
у "дубину", у трагаљу за нечим неодређеним и непојмљивим, како би се заустави.ЈЏ~ 
радозналост запитикивача. 

Нено је тачно измерио висину неба. У Пренију стоји да она износи 12.660.000 
божјих леди . Пошто је пед Христова, додаје писац, једнака 1000 људских леди, 
висина неба износи 12 .660.000.000 педи. Писац не даје одговора на питаље како је 
ова виенна измерена или израчуната. 

Старе је занимало питаље : шта је пре створено, небо или Земља? Одговор је , 
наравно, да је прво створено небо , јер је то у духу Старога завета. Панагиот примеfiује 
да се томе дквио Јован Златоусти, јер иначе свему се прво прави основа (темељ), 
а потом се та основа покрива, а Бог је, међутим, прво начинио кров. Пошто су тумачи 
Старог завета нашли да и небо има стубове, да не би пало, а ти стубови се наслањају 
на Земљу, заиста је чудно наносе небо држало да не падне док није створена Земља. 
Наиван је и одговора на питаље : шта је вefie небо или Земља? Befie је небо, јер је 
сваки кров ·веfiи од основе, да основа неби кисла и рушила се. 

Даље је реч о Земљи. Један љен део је сува земља, други лустиља, трећи тама, 
а четврти море . Црквени писци увераваху да се рај налази негде на крајљем истоку, 
иза Океана, и причали су о љему појединости, као да су га походили. У једној од 
ових прича говори се о рајском дрвету и рекама које из њега извиру . И у нашем 

· рукопису помиље се дрво живота које расте у рају. Испод њега су два извора: један 
је бесмртни извор, а другим теку мед и млено. Ови извори се гранају, па од љих 
постају 4 реке, а то су Геон, Фисон, Тигар и Еуфрат. Наведене реке деле се на других 
З6 рена, тано да их има укупно 40. Вода која истиче из река обилази око Земље. 

Објашљеље муље и грома такође спада у област маште : сударају се воде на небу, 
или два облака, или топли и хладни ветар, ла отуда тутаљ. 

Налазимо и податак да небо држе ЗОО анђела и 12 стубова, ла се зато за љега 
каже да је дванаестоугаоно, а и седмороврхо. 

Азимита је занимао пут Сунца, нако излази и залази, ла се са запада олет 
вpafia на исток. Панагиот му објашљава да је Сунце слично човеку. Њега ло дану 
воде анђели, и то љих 150.000, а нofiy само 10.000 анђела. Сунце има на себи божју 
ризу, коју му анђели свлаче увече, када се спушта на море . Море се раздваја, ла 
се Сунце - ваљда прелазеfiи преко љега - олет појављује на истоку. О Сунцу које 
по небу воде или носе разна божанства говоре митови старих Египћана, Индуса, 
Грка. Па и у српском народу сачувана су cefiaљa ш1 некадашњег бога који. има за 
дужност да се стара о Сунцу и води га ло небу. У нашем Пренију ова божанства 
замељују анђели, као и у неким друrим средљовековним делима. Тиме, међутим, није 
скривено љихово паганско порекло, којега црквени писци нису били свесни. 

У рукопису се још може наfiи објашљеље да се небо ло дану обрне три пут, 
а исто толико лута и ноћу, као неко коло . Ово тврђеље је, наравно, лишено сваког 
основа, јер се и у најстарије време знало, ло звездама, да се небо обрне једнсм за 24 
часа. Азимита оно наводи на питаље, како се онда врте Сунце, Месец и звезде. Објаш
љеље је веома једноставно : небеска тела нису утврђена за небо, него висе на облациМа. 
Она су од неба удаљена 300 божјих леди, односно ЗОО.ООО људских педи. Писац је 
свакако имао на уму да небеска тела нису на правоме небу, већ испод љега, у области 
коју он; назива облаком. Стога -llht је и кретаље независно од кретав.а неба. 
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Може се приметити да је Преиије сасвим различитог карактера од ШесШо
днева о којем је раније било говора. Дщ< се ШесШодиев ослања на класичие списе и 
тумачења угледш1х цр!<Вених nисаца , 1<0 ји себи нису могли дозволити баснословна 
причања, без ика.!<Ве везе са стварношћу, Пре11ије налази своје изворе у смеши легеиди, 
којима нао да ј е једина сврха да потстакну машту читалаца. 

Ненад Јанкогиll 

DlON DREJER 1 tUVENI NGC КATALOG 

Pre ЈО5 godina, zname11iti astronom Arge1ander, dovrsio је izdavanje svog remek
-de1a, "Bonner Durchmusterunga", tj . kataJoga 220.000 zvezda severnog neba. Katalog 
BD, kako se skrace11o obe1ezava, ј d.anas је и uporreЬi ј tako se desetogodjsnjj rad ve1ikog 
astroпoma, u odredivaпju po1ozaja i ve1icine zvezdanog sjaja tih hi1jada zvezda, u mnogome 
isp1atio. 

Dzon Drejer dosao је na ideju da napravi s1jcan kata1og, svih do tada poznatih 
mag1ina i zvezdanih jata. On nije Ьiо prvi, је[ је samo dve godjne ро dovrsetku BD, dakle 
1864., ser Dzon Herse1, sin poznatog hanoverskog astronoma, objavio "Opsti katalog 
maglina i zvezdanih jata". Medutim, Drejerov kata1og, jz 1888. godine, је znatno opsirniji 
i podrobniji. 

Tvorac ovog kata1oga, koji је objav1jen kao : "Novj opsti kata1og mag1ina i zvezdanih 
jata", roden је u Kopenhagenu, u Danskoj, 13. februara 1852., dak1e pre 115 godina. Johan 
Drajer, kako Ьi rekJj na danskom, ј1ј Dzon Drejer, ako uzmemo njegovo poeng1ezeno ime 
је cudan izuzetak, i1j sto Ьi rekli, Ье1а vrana. Svi njegovj predci \ potomci Ьi1ј su pomorci 
ј vojnici, kojj su postizaij najvjse cjnove ј prjznanja. On је jedini izuzetak, posto је pred
postavio astronomiju fortifikacjjj, ј1ј nautjci. А1ј, njegov uspeh u astronornijj је pokazao, da 
је dobro uradio kada је izabrao to ро1је rada. 

Као cetrnaestogodjsnjj decak on se, Citanjem knjiga, upoznao sa radovima Tiha 
Brahea, svog velikog zemljaka. Тај uticaj na njega је ostao trajan, posto se on opredelio za 

. astronomski poziv. Ubrzo zatim, na univerzitetu u Kopenhagenu, gde је studjl'ao kod 
znamenitih astronoma, $je1erupa ј D' Aresta, njegov interes za astronomiju postaje sjste
matjzovan ј upucen pravi1nim tokovima. Njega najvj§e zanimaju izucavanje 1jcnih gresaka 
prilikom posmatranja ј merenja, komete, de1o Tiha Brahea, jstorjja astronomjje ј kata1ogi-

. ziranje maglina ј zvezdanih jata, kao ј proЬlemj praktjcвe astronomjje. 
Kada је jmao 22 godjne postao је asjstent er1a od Rosa, u Irskoj. Ovaj cuvenj amater 

jmao је u to doba, а to је Ьi1о oko 1874., najvecj te1eskop na svetu. Drejer se s1uzjo tim ve
likim reflektorom, sa og1eda1om od 200 santjmetara, kao ј jednim manjjm od 90 santirnetara. 
On је, ug1avnom, posmatrao mag1jne i zvezdana jata. Ostavjo је vr1o Јер njz vecih crteZз 
svojih posmatranja, jzvedenih pomotu ve1jkog Rosovog te1eskopa. Ti crtezj su brjz1jjvo 
uradeni na crnom papjru, be1om olovkom, te је ј art1stjcka strana zadovo1jena. Od nasih 

, citalaca, ko ze1j da vjdj kako је jzgledao te1eskop znamenitog irskog amate~, m<;>ze ~а se 
pos1uzj knjjgom: "Novovjjeki jzumj", sveska 11, od Bogoslava Su1eka, М11е Кispat1ea 1 
Ljudevjta Rosjja, koju је objavj1a Matjca Hrvatska u Zagrebu, 1883. . . 

Neko1iko godina kasnije, Drejer napusta rad kod erla od Rosa 1 prvo rad1 na opser
vatorjjj u Dunsinku, u jUZ.noj Irskoj, gde se bavj posmatranjima pomotu merjdjjanskog 
kruga, kojim pos1om se bavjo jos u Kopenhagenu. Као trjdesetogodj§njak postaje direktor 
opservatorije u Armafu, u Ulsteru, јЈј Severnoj Ir~~oj. ~j.egov prvi rad na o~im~om ka
talogu, nazvanom "Drugi Armafskj kata1og zvezda , ko11 Је ostao nedovrs~n 1~ щ~govog 
prethodnika, djrektora Romni RoЬinzona, iziskivao је mnogo truda. DreJer Је taJ J?OSBO 
obavio brzo i strucno. Ovaj rad, ili nastavak rada, Ьiо је kao neka vrsta uvoda u щegov 
znamenitj NGC katalog. 

Kata1og ser Dzona Herse1a, о kome је receno neko1iko reci u uvodu, zasnovan је na 
posmatranjirna оса ј sina Hersela. Iako su oni Ьi1i dobrj posmatraci, potkrale su se razne 
greske, а samo dekadu kasnije ро izdavanju, taj katalog је Ьiо p~ilicno zastareo. Dr~~e~, 
ј о§ kod er1a od · Rosa, Ьiо је izradio neku vrstu dodatka za pr1vatnu upotrebu, k011 Је 

· kasnije objavjo u "Transakcijama kra1jevske jrske akademjje nauka". у ovom nauenom.ra~u 
izvrsene su sve jsprakve, koje su se odnosjJe na Herse1ov kata1og. Os1m toga, na pobrOJBПlh 
5079 objekata katalogjzjranih u pomenutom katalogu, prjdodato .је jos 1 172.!1ova obje~ta. 
Uskoro ро objavJjjvanju Drejerevog dodatka, pojavjo se u "Naucшm transakC1Jama kralJeV
skog DaЬlinskog drustva" rad er1a od Rosa, о posmatranjima maglina i zvezdanih jau, 
izvedenirn na njegovoj opservatorjjj, od 1848. ,do 1878. Тај napjs ј posmarranja drugih 
astronorna navela su Drejera da prjpremj drugi dodatak. Кraljevsko astronomsk о druitvo 
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koje је treba1o da objavi ovaj dodatak, predlozilo је Drejeru, da sakupi sve kata1oge ujedno 
i da objavj no,ri kata1og. Tako је nastao New General Catalogue, koji se skraceno pise NGC, 
а koji је objav1jen kao jedan od Memoara Kra1jevksog astronomskog drustva. 

U NGC, oko 78°/0 objekata su preneseni iz Herselovog kata1oga. Samo 20 posmatranja 
tj . objekata, su 1icno Drejerovi, по onih 400, koje su zajedпo otkri1i Ros i on, uglavnom su 
Drejerova otkrica. Ima jos dosta tudih posmatranja, по to nije vazno. G1avna Drejerova 
zasluga, а ona је ogromna, sastoji se u tome, sto је on obavio tezak i nezahvalan posao, 
rigoroznog uporedivanja, proveravanja, odmeravanja ponovnog premeravanja podataka, 
gde god је Ьј1о moguce i neophodno, kako Ьi uklonio 1icne greske i s1icno, sto је Ьilo neiz
bezno, kada је Ьilo to1jko posmatraca. Da napomenemo, preko 4000 posmatranja objekata, 
u njegovom kata1ogu, nisu radovi ni dvojice Herk1a, niti njega i er1a Rosa. 

Dreje1ov katalog sadrzi podatke о po1ozaju i prividnoj ve1icini 7 840 mag1ina i 
zvezdanih jata. Drejerov katalog је i danas fuпdamenta1an. AJi, on nije na tome stao. 
Godine Ј 895. on је objavio u istom izdanju, Indeks kata1og mag1iпa, nadenih u intervalu 
Ј 888-94. Ovaj Jndex catalogue, koj i se skraceno obe1ezava sa /С, cini neophodan prirucnik 
zajedno sa NGC i danasnjem astronomu, ili amateru. IC ima dva de1a. 

U IC, jma 1529 objekata, а takode se daju ispravke NGC-u. Godi.ne 1908. objav1jen 
је drugi IC sa З 857 objekata ,pronadenih ug1avnom fo tografskim putem od strane raznih 
posmatraca, а u periodu 1895-1907. u ovom drugom те. pojav1juju se korekcije za pret
hodna dva kata1oga, kao i dopune. Godine 1953. , KraJjevsko astronomsko drustvoje objavilo 
ovaj trio kata1oga putem ofset-stampe. 

Ali, katalozi mag1ina i jata nisu Ьi1i jedina preokupacija znamenitog astronoma. Jos 
1890. on је objavio jednu jzvanredпo dokumentovanu Ьiografiju Tiha Brahea. U njoj је 
jzneo mnoge nove podatke о velikom danskom astronomu, а isto tako ј е ispravio i neke 
zaЬlude о njemu. 

Kada је dovrsio NGC i оЬа IC, Drejer ј е poduhvatio oЬiman ј visegodisnji posao, 
posao kQji ga је zaposlio do smrti. Tiho Brahe је Ьiо njegova opsesija. Ko1isteci sv·e raspo-
1ozjve stare rukopise ј dokumente, iz Kopenhagena ј Pariza, Drejer se dao na posao, da 
sakupj dela veiikog Danca, pod nas1ovom: "Tychonis Brahe Dani Opera Omnia". Ovaj 
1atinski magnum opus, u 15 tomova, sadrzi Braheova de1a, epistole, spise i rasprave. Drejer 
је prekidan u svom ve1ikom po s1u, oko 1910. godine, kada је treba1o jzdati sabrana dela ser 
Vj1jema Herse1a. Drejer је, s obzirom na svoju ve1jku eшdicjju, postao jzdavac. Drejer је 
Ьiо pop1av1jen dokumentacijom, koja se kreta1a od posmatrackih be1eznica i spisa, do prepjske 
ј drugog materijala. Osjm toga, on је preduzeo bezbrojna posmatranja i uporedivanja, kako 
Ьi se pogresna ј nepotpuпa posmatranja velikog hanoverskog asrronoma usk1adi1a. Godjne 
1912., jziSJj su sabrani spisi cuvenog astronoma, а g1avnu zas1ugu za to nosj Drejer, koji 
је pored osta1og, napisao ј opsiran Ьiografski uvod. 

Drejer је neprekidno Ьiо direktor u Armafu, sve do 1916., kada је izis1a treca knjjga 
Sabranih de1a Tiha Brahea. Tada on od1azj u Oksford, gde ostaje deset godina, do . smrti, 
1926. 

Godjne 1923-24, on је Ьiо predsednik Кraljevskog astronomskog drustva, gde 
urgira objavljjvanje spjsa Ajsaka Njutna, а zajedno sa Henrijem Tarnerom sastav1ja: ,;Istorj
ju Кra1jevskog ast1onomskog drustva". Osim pob1ojanih radova, Drejer је napisao oko 
stotinu naucnih radova о raznim proЬ!emima. 

Veliki astronom, Dzon Drejer urnro је 14. septembra 1926. godine, u OksfOI'du, 
upravo zavrsjv§j jzdavanje svog magnuma opusa- kompleta de1a Tiha Brahea, na 1atjnskom 
jeziku. 

Dragoslav Eksinger 

ZASTO ЈЕ LUNA-9 LETELA TRI 1 РО DANA? 

Let od Zemije do Meseca sovjetske automatske stanice "L u n а - 9" koja se prva 
meko spustila na povrsinu naseg najЬ!izeg suseda u vasioni, trajao је, kao sto znamo, trj 
ј ро dana. Trajanje 1eta mog1o је bjtj ј krace i duze. Astronauticki, а pogotovu sovjetskj 
srrucnjaci raspo1azu danas raketama-nosacima za izbacivanje korjsnog tereta u vasjonu, 
koji Ьi do Meseca mogao stj{:j za dan ј ро j1i dva ј ро dапа. 

Ра jpak, jzabrana је namerno duzjna leta od tri ј ро dana. То је фktjra1a tezina 
automatske stanice ј tezjna raketnog gorjva koje је nosila, kako Ьi radom raketnih _motora 
kocila padanje na Mesec, smanji1a brzjnu tog padanja na bezopasnu veiicinu ј ostvarila 
meko spustanje. 



18 ВАСИОНА XV. 1967. 1. 

Ukoliko se skra<:uje vreme leta ka Mesecu, povecava se utro~ak goriva za lansiranje 
sa Zemlje i za kocenje prilikom spu~tanja na cilj. Da Ьi se brze putovalo valja postici ve<:u 
bt·zinu, а to se postize ро cenu utroska vece kolicine raketnog goriva. Ukoliko је brzina 
veea prilikom priЬiizavanja Mesecu, morace duze da rade raketni motori - retrorakete 
- kako Ьi se brzina smanjila na bezopasnu velicinu. 

Proraeuni pokazuju, а astronauticka praksa је potvrdila, da duzina leta od dva i 
ро dana zahtveva da se prilikom priЬiizavanja Mesecu smanji brzina sa 2.800 metara u 
sekundi na nulu u в·enutku spustanja. Ako li , pak, let traje tri i ро dana, brzina koju valja 
pogasiti је osetno manja - 2.600 meta.ra u sekundi. U tom slucaju se moze poneti manje 
goriva potrebnog za kocenje, а vise korisnog tereta (naucne aparature i sredstva veze). 

Na prvi pogled, moglo Ьi se zakljuciti kako koristan teret automatske stanice moze 
Ьiti jos veci ako produzimo t1ajanje putovanja na 4 ili 5, ра cak i 6 dana. Takav proracun 
Ьi se pokazao brzoplet. S produzetkom trajanja leta ka Mesecu naglo pocinju da rastu 
uticaji sasvim malih, ali obaveznih gresaka nastalih prilikom lansiranja, kao i uticaji pore
mecaja izazvanih gravitacionom silom drugih nebeskih tela, nepravilnostima u kretanju 
Meseca itd. Sve to zahtveva da se ptilikom duzeg trajanja leta ka Mesecu potrosi vise goriva 
prilikom naknadne korekcije kretanja automatske stanice. 

Doslo se, posle svih tih razmatranja, do zakljucka da је najoptimalnije trajanje 
putovanja automatske stanice tri i ро dana. То је nametalo da se, ipak,. izvrsi bar jedna 
korektura kretanja automatske stanice "L u n а- 9" . Putovanje od jednog i ро dana, ve
rovatno, ne Ьi zahtvealo ni tu jednu korekturu. Ipak, potreba za ~to vecom tezinom ko
risnog tereta prevagnula је u korist pomenute najoptimalnije duzine putovanja - ро cenu 
izvrsenja jedne korekture. 

Uticaj kosmickih radijacija u kos
mickom brodu na ljudsku kozu ispitan 
је tokom leta sovjetskog sputnika lan
siranog 19 avgusta 1960 godine. Ovu 
vest је nedavno objavio moskovski list 
"Trud". Eksperimenti su vrseni pre 
no sto su prvi kosmonauti poleteli u 
kosmos, U Institutu za eksperimentalnu 
Ьilogiju Sovjetske Akademije Nauka, 
uzeta је koza sa ramena i bedra istrazivaca, 
stavljena u sterilizovane Ьосе ispunjene 
luanljivim medijumom i krvnim serumom 
davalaca. Uzorci su Ьili debljine oko 
0,5 mm i velicine jedne cetvrtine i jedne 
polovine dolara. Kontrolni uzorci tuvani 
su u laboratoriji na 3°С. Posle tri dana 
boravka u kosmosu Ьосе su vracene 
na Zemlju, gde је u laboratoriji izvr§ena 
implantacija na tela davalaca. Bilo је 
potrebno osam dana da se koza prihvati, 
~to је nesto duze nego za kontrolne 
uzorke, i Ьоја је Ьila crvenija, ali su kli
nitka ispitivanja pokazala da kosmicki 
zraci u unutra~njosti kosmickog broda 
nisu uticali na ljudsko tkivo. 
(At~. Week and Space Techn., 23. 1967) 

В. А. 

Stevan Korda 

Smrt velikog nebeskog mehanicara. 
- Juna meseca p:o~le godine umro је 
opat GEORGES LEMAITRE, profesor 
nebeske mehanike u Louvain-u (Belgija). 

Ime ovoga velikog naucnika ostaje ve
zano za predskazivanje ekspanzije vasi
one tisto racunskim putem jos 1927 go
dine, nekoliko godina pre nego ~to је 
ovu pojavu Hubble potvrdio posmatra
njima. Ako se divimo otkricu Neptuna 
pomocu racuna, onda jos neuporedivo 
vece priznanje dugujemo tacnom pred
skazivanju jednog fenomena koji је za
panjio naucni svet svojim ogromnim 
znacajem. 

Svu velicinu otkrica mozda mozemo 
shvatiti ako uporedimo sredstva kojim је 
fenomen obelodanjen. Jer dok su na jed
noj strani strucnjacima stajali na raspo
laganju savremeni mastodonti optike, 
belgiskom naucniku su Ьili dovoljni samo 
olovka i hartija, 

Sjajan matematicar, ostajuci veran 
svome verskom pozivu, nikada se nije 
odrekao nauke. Umro је kao pretsednik 
rimske pontifikalne akademije nauka . 

R. D. 
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Moguc је nov saturnov satelit. -
G. R. L. Walker, US Naval Observa
tOiy, Flagstaff Station, ob javio је da е 
Jarka pega, ,·erovatno nov Saturnov sa
telit, poja,rila blizu ist cn g ru а prstena 
na cetiri ploce nimljene teleskopom dia
metra 61 inc 18. 16 decembra Ј 966. 
Pega se kretala izmedu ek pozicija а Ьila 
је velicine 1 З . 5. 

Dr. G. Р. Kuiper, Lunar and Plane
tary Laboratory, U niverzitet u Arizoni 
izvestava nas da је nekoliko stoti na fo~ 
togtafija Saturna snimljeno sa Catalina 
reflektorom diametra 61 inc u oktobru 
n?~embru i decembru. Prsten је moga~ 
b1t1 fotograf:san za celo ' ' reme cak i kad 
је ravan prstena dospela u vizirnu liniju. 
Izmedu pcelaza kroz tvorne tacke kada 
је cam~a strana Ьila okrenuta Zemlji , 
prsten ЈС davao konstantno o~tro ocrtanu 
pojavu. Sateliti su snimani samo do 1 З 
prividne velitine а svi koji su posmatran i 
i izredukovani su. Dr. Kuiper се priЬa
':'t' dopunske ekspozicije za potvrdu da 
lt nov satelit postoji . 

(Preveo I. Pakvor iz 
Circular N ° 1991 .) 

Owen Gingerich. 

Провалажење супервоввх ва Маунт 
Паломару 

Проналажење супернових звезда је 
редован посао на опсерваторији Маунт 

Палом~р. Главни ентузијаста за тај 
посао ЈС знаменити астроном Др. Фр и ц 

Цвицки. Он и група сарадника откри
ли су веkи _број супернових , у интер
валу од Ј . )уна Ј 964-. до 1 . јуна 1965 . 
Пронађено је једанаест таt<вих звезда. 
Цвицки је пронашао шест, Ковал че
:ири и Гејтс једну. Накнадно је још 
Једну супернову идентификовао астро
нам Арп. 
Прилично кратко време одвојено за 

претраживање и фотографисање неба, 
у потражњи за суперновим и врло 

често лоше временске прилине, нису 

дозволиле да број супернових ноје су 
идеитифиноване буде веkи и да се за 
веk пр?нађене добију и њихови спектри. 
Ипан )е пощло за руном да се добију 
ч~~Р':f информативна спектра нај
СЈаЈНИЈИХ супернова. Ове супернове су 
блеснуле у маглинама обележеним у 
Дрејеровом наталогу бројевима: NGC 
36З1, 3938, 4ЗО3 и 4666. 

ДЕ. 

19 . 

SATURN I NJEGOVI SATELIТI -
(skica snimka koji је nacinio R. L. Wa/ker, 
18. XJI 1966. sa re/lektorom od 6/ inca па 

opservatoriji F/agstaf/) . 

Stre/ica pokazuje mali diskus uajuovijeg 
Satumovog satelita . Raspored ostalih је sle
deii: Rea је sjajan objekat gore levo, Tetis је 
desno uz samu planetu, do ujega је Enceladlls, 
Dtona ;е па polovini razda!j ine izmedu Sa
l!lrna i Titana koji је u donjem desnom ug/u 
sktce . Japet.us је pri samome dnu skice ispod 
plauete. Sever је dole levo, istok је gore /evo. 

Пречввк звезде Bere 

Звезда Вега, или Алфа Лире, је 
добро позната звезда нашег северног 
неба. I<ано је ова звезда релативно 
блисна, астрономи су одавно предузели 
за~атак ~а ~змере ':'Р.ечник звезде , 
I<O)a СВОЈИМ )аким С)а)СМ - она је 

4. по јачини сјаја међу звездама обе 
хемисфере - као и релативном бли
ном - удаљена је 26 светлосниЈС година 
-пружа изгледе за велику прецизност 

мерења. 

Употребом интерферометра, тј . ин
струмента нојим се мере пречници 
небесних тела, а посебно звезда, изме
рен је пречнин Веге. Интерферометар 
из Нарабрија, у Аустралији, је врло 
прецизан инструмент, а мерење је 

обављено још 196З. године. Резултат 
је показао, да је врло сјајна, плава 
звезда Вега, З,2 пута веkег пречника 
него Сунце. Лине рани п речник Веге , 
изражен у нилометрима, износи 

4 460 QOO нилометара. 
Као нузподатак добијена је и темпе

ратура Веге. Она износи 8 900°С. 
Привидни пречнин Веге је 0,"0037. 

ДЕ. 
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&lе~уrалактвчки тамни облак 

Спирал.иа маглина у сазвежђу Девој
не , ноја је обележена ознаком NGC 
4189, nружила је занимљив феномен . 
Пронађено је да она има нружну 
тамну мрљу, у свом заnадном делу. 

Једна сnирала галансије се тен назире 
унутар те црне мрље, а црвеикасто 

обојен "чвор" је nрисутан у средиин 
тамног круга . 

Врло занимљива појава уназу је да 
је маглнна NGC 4189 делимично 
замрачена тамним облаком, који је у 
пролазу nреко ДНСЈ<а галансије, Облан 
тамне материје је довољно густ, нада 
може nоједине делове магл.ине потпуно 
да затамни. Он сам нема готово шшанву 
светлост, осим мал.ог црвеног језгра, 
ил.и "чвора", о номе је управо било 
говора. 

ГалаЈ<тична латитуда ове маглинс је 
+ 74•, н с обзиром на то, та~шн облЗЈ< 
материје врло вероватно није у оквиру 
Млечноог пута, веh изван њега . 
То је вангалантични обл.ак материје , 
који може лако да буде патуљасти 
nратилац nоменуте спирал.ие маг л.ине . 

Могуhност велике тамне празнине у 
оквиру саме спиралне магл.ине није 
искључена, но светлуцање спиралног 

крака маглине, испод те тамне масе , 

пре ynyhyje на nрви закључа 1<. 
Не зна се тачно , да ли ова маглю!З 

nриnада јату маглина у Девојци, пошто 
њена радијална брзина ш1је позната. 
Она се , углавном, налази на истој 
даљини као и центар тог јата . Пречнш< 
маглине је само 18 500 светлосних 
година, а nречник тамног обл.ака је 
5 800 светлосних година. Затамњење, 
ноје овај облан-пратилац производи , 
је оно 1,5 маг!Diтуде у жутој светлости , 
а ано је заиста nатуљаста галаксија , 
онда припада новој и још непознато; 
врсти . ДЕ. 

U toku .preostalih godina ove de
cenije delatnost SAD na osvajanju kos
mosa се se sastojati u razradi пovih ver
zija i usavr§avanju programa "Apolo" ј 
u vezi sa njim "Dzemjni", "Lunar 
orbltar" i "Survejer". Program "Dze
mini" Ьi trebalo da se zavj§i krajem 1966 
god., ра se rasmatra mogucnost izvo
denja preosta1ih jspitivanja u toku trj 
а ne u toku pet lansjranja. Predvjda se 
lansiranje jednog kosmickog broda tjpa 
"Mariпer" ka Veneri u 1967 godjrti i 
dva broda ka Marsu u 1969 godjni. 
(Vopr. rak. teh., 1, 1966) В. А. 
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Кејр Kenedi се Ьitj otvoren za pub-
1iku od Ј 5 ju1a ove godine. Ocekuje se 
da се u toku s1cdece godinc oko dva 
miJiona 1judi posetjtj centar. 
(Fiigltt 21 ju1 Ј966) В. А. 

7 aprila 1966 na bazj Kenedi izvr§ena 
u ј pitivanja rakete-nosaca "Atlas-Cen

taur -АС -8" sa modeJom kosmjckog 
aparata "Survejer" . Сј1ј ispjt jvanja је 
bio da е ј pjta mogucnost uzastopnog 
uk1jucjvanja raketпjh motora u raketj 
"Centaur" u kosmosu, sto Ьi Ьi1о neop-
110dno za jspiti\•anje njza zadataka vezan.ih 
sa 1etom na Mesec ј u medup1anetarno 
pro tt·anst,•o. U t ktt opita prj ponovnom 
uk1jucivanju nije proradio rakerпj motor 
na "Ceпtauru", tako da је mode1 kos
mickog broda, tezak 785 kg, ostao za
jedno sa raketom na пiskoj putanjj. 
(Vop1·. 1·alt. tell., 7, 1966) В. А . 

Poёetkom jula postjgnuta је sag-
1a пos t da se nastavj sa radom na tako
zv:шoj evropskoj raketj "E1do 1" sa 
operativnom bazom u Francuskoj Gjjanj, 
U prograшu ucestvuje Savezna Repub-
1ika Nemacka sa 27%, Francuska sa 
25 %, Velika Brjtanija sa 27 %, lta1jja 
sa 12%, Be1gjja i Ho1andija sa 9%. 
(Figl!t, 14ju1a 1966) В. А . 

Izvriena su ispitivanja probnog 
i oпskog raketпog motora sa kontaktnom 
jonjzacjjom, kojj је razradj1a amerjcka 
firma "E1ektro-optjka". U toku jspj
tivanja и vasjonskoj komori, prikazana ј е 
mogucnost skretanja reaktivne struje 
pomoctl e1ektrostatickog polja. Motor 
је tezak 910 g, jma precnjk 76 mm ј 
duzinu 305 mm. Moguce је da се suncane 
baterjje sluzjtj kao izvor energjje za 
napajanje motora, sto Ьi se korjstjlo za 
1etove ka Marsu. 
(Vopr. 1·ak. tell ., 7, 1966) В. А. 

Pomocu fotografija doЬivenih sa 
"OrЬitera 2" identjfjkovaпo је mesto na 
koje је 20 februara 1965 pod. рао "Reп
dzer 8". Iako је poslao 7 Ј 37 snjmaka "Ren
dzer 8" nije sniшjo mesto па koje је рао. 
Upш·edujuCi snimke sa "Reпdzera 8" ј 
"Orbltera" i povlaceci osu duz koje је 
blla upravljeпa kamera, naucnicj jz Iabora
torije NASA su otkrjlj dva kratera kojih 
njje Ьi1о na ranjjjm snimcjma i od kojih 
Ьi jedan ро dimenzinama (na osnovu 
mase "Rendzera 8" i brzjne sudara) 
odgovarao krateru nastalom usled udara 
ovog kosmickog broda. 
(A v. Week and Space Techn., 32.1. 1967.) 

В. А. 
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Јохан Елерт Боде 

Пре 220 година родио се у Хамбургу 
познати немачни астроном , Јохан Елерт 

Боде, на дан 19. јануара Ј747 . годнне. 
Боде је од године 1772 . био аЈ<адешЈЈ< 

н званични астроном Берл.инсне ака
демије науна . Он је нарочито познат по 
свом атласу звезда, названом "Урано

метрија", наЈ<О је он прво хтео да га 
назове, али се насније одлучио за 

назив "Уранографија" , мада оба назива 
одговарај у. 

Уранdграфија је несумњиво врло 
~юмпетентан атлас. Међутим, Боде 
)е веома важан и нао ос•швач једне 

одл.ичне пубюшације : "Берл.инског ас
трономског годишњана" , нојега је по
кренуо године Ј 774. Његов рад на 
по~уларизацији науке је такође зна
чаЈан. Његова Популарна астроноhшја, 
необично интересантно и приступачно 
штиво за своје доба, била је врло тра
жена. Наш филантроп , Сава Текел.ија 
је, на пр ., у својој л.ичној библиотеци 
nоседовао ову Ј<њигу. 

Боде је, нористеhн замисао астроно
ма Тициуса, саставо nознату бројну 
схему, ноја је доста лепо одређивала 
планетсне удаљености, али ноја је 

танва била само донекле. Откриhе 
најудаљенијих nланета нашег Сунчевог 
система nоколебало је значај ове схеме 
и nоназало да је она произвољна и 
tлучајна. 
Боде је свој атлас објавио два пута за 

живота, 1802. и 1819. Његова подела 
сазвежђа је врло уважавана и он је стао 
на пут распарчавању сазвежђа . Боде 

је умро у Берлину, 23. новембра 1826. 
године, нао најславнији астроном у 
Немачној свога доба. ДЕ. 

Prema snimcima druge strane Me
seca koji su doЬijeni sa sovjetske auto
matske stanjce "Zond-3" otЏiveno је 
oko 3,5 ru1jada objekata. Sovjetska aka
demjja nauka predala је medunarodnoj 
komisjji za nomenklaturu Meseca Iistu 
sa jmenima 153 objekta na hemisferj 
Meseca koju ne vidimo, ј u dvema 
oЬ!astjma vidljjve hemjsfere. Novi objekti 
nose jmena cuvenih naucnjka iz (:jtavog 
sveta. Medu ostalima tu se nalazi ј 
jme Vang Ku, kineskog naucnika koji 
је ziveo pre 450 godjna i, prema legendj, 
poku§ao prvH 1et coveka u raketi , zatim 
R. Koha, А. Nobela, С. Doplera, na§ih 
naucnika М. Milankovica, А. Mohoro
viea, Nikole Tesle ј mnogih drugih. 
(Specijlight, februar Ј 967) В. А. 

Za kraj 1968 godine NASA planjra 
ekspeпmente u 1etu ро orbjtj u cilju 
usa \•arsavaпja razvoja motora na jonski 
po~on, koj i bi s1uZi!j za buduce dugo
traJn.e \•asюnske 1etove. Ovj eksperimenti 
odV J)ace se u okviru progama SERT -2 
(Space E1ectic Rocket Test). Prevjda 
se njihovo izvodenje u po1arnoj orblti 
uda1jenoj 575 mi1ja . 

( Specljligћt, feb. 1967) В. А. 

Istrazivanja vasione odvjiaju se i u 
Brazi1u. Serija sondaznih raketa tipa 
"N1ke-Cajun" lansirana је jsrovremeno 
iz mesta Nata1 u Brazi1u ј sa Wallops 
Island, u Vjrdzinjji, cjme је dopunjena 
medunarodna saradnja u ispjrivanju gornje 
atmosfere. Iz mesta Nata1 1ansjrano је 5 
~aketa u razmaku od ро 6 casova; 1-og 
1 2-og oktobra pro§1e godjne. 

(Spacefliglll , feb. 1967) В. А. 

U SAD se radi na ispitivanju ј kon
strukcij j padobrana kojj Ьi moga da se 
iskorjstj za spustanje kapsu1e sa jnstru
mentjma na povrsjnu Meseca. Ispjtjvanja 
su vr§ena na vjsjni od 24 mjlje, kako Ьi 
gustina atmosfere odgovarala gustini koja 
је procenjena za Marsovu atmosferu. 
(Spaceflight, feb. 1967) В. А. 

U severnom delu Moskve podici се se 
avenjja Vasionskih heroja, u kojoj се se 
nalaziti grupa vajarskih portreta koja се 
cjnjti celjnu sa obeliskom visokim oko 20 
metara ј skulpturom pionira kosmonaujke 
Konstantina Ciolkovskog, koja је po
dignuta 1964 godine. Duz а1еје се se 
na1aziti Ьiste Gagarina, Terje§kove, Be
ljajeva, Leonova, velikog konstruktora 
Koroljeva i dr. Verцje se da ce .aleja Ьitj 
gotova ovog proleca. 

(Spaceflight, feb. 1967) В. А. 

U NASA Kennedy Space Center iпsta
Iirane su dve komore za vasionska ispi
tivanja u kojima mogu da se ispitaju 
letilice u slojevima koji odgovaraju visini 
od preko 80 km i vi§e. Komore su vi
soke oko 19 metara, precnika preko 
1 О metara а dovoljno su velike da se u 
njih smesti cjtav "Apollo" vasionski 
brod. Glavna namena ovih komora, 
koje spadaju medu najvece na svetu, је 
isprobavanje razlicitih sistema u vasi
onskom brodu i privikavanje astronauta па 
vrakuumsku okolinu. 
(Spacef/ight, feb. 1967) В. А. 
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lnteresovanje naucnika za Venerи 
ројаёаnо је ро le proиёavanja foto
grafija ZemJje snim1 jenih sa Ме еса Р<?ШО
сu Orbiter-a 2". Na ttm fotograftJama 
Zcd.'Jja izg1eda kao "neprijate1j ka p1aneta 
na kojoj nije mogиce da :iivot postoji". 
Podaci ranijih letova pored Venere 
dove1i sи neke naиcnike do zakljиёka 
da njena oko1ina takode izg1eda nepogodna 
za zivot. Eksperti \'е rији da bi pri1ikom 
s\edeCih snimanja pri pro1azи pored 
Venere mog1o da se naide na nekи pи
kotinи и oЬlacima koji stalлo р krivajи 
Venerи i da se na taj nacin роmоси 
kamere sa velikim иvecanjem nimi 
stvarna povrsina Venere . 
(Av. Week and Space Techn. 32. I Ј967 . ) 

В. А . 

Visina centralnih bregova. Oko 20 
od sto svih Mesecevih kratera, preёnika 
veceg od 16 ki1ometara, imajи centralne 
bregove obiёno nize od oko1n g krater
skog bedema . Sada је А . V. Okи1ich 
skrenttc раzпји па izvesnc kratere sa 
centralnim bregovima cija visina dostize 
iviёne bedeme kratera. Takav је s1исај 
sa 3 kratera (Doppe/maya, Cassendi, Ta
runtius), dok 3 drиga (Cyr·i/lш, Alplюn
sus, Theophilus) imajи centra1ne bcegove 
samo nesto malo ni:ie od njihovih be
dema . 

Cassendi је precnika oko Ј 12 kilome
tara, njegov najvisi centralni breg se uz
diie 4500 metara iznad t1a, а 200 metara 
iznad srednje visine bedema. Ali и svih 
6 sluёajeva centralni breg је visi od okol
nog terena . Okиlitch је stиdent geologije 
i tvrdi da se ovi visoki centra1ni bre
govi vrlo tesko mogи objasniti meteorit
skom hjpotezom о postankи kratera na 
Mesecu. 
"Sky and Teleskope", 

Ј 966, novembar /~. D. 
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Deuterium u kosmosu. - Odavna 
se pokиsava da se otkrije vanzemaljski 
deиterium - teiak vodonik sa atomskom 
masom 2. Godine 1955 nekoJjko ruskih 
astroпoma sи verova)j da su na§li deu
teriиm u meduzvezdanom prostoru na 
osno\ru njegovih karakteristiёnih atom
skih emisija . Docnije se medutim jspo~ 
stavi1o da u prostoru jzmedи zvezda ne 
moze biti vise od 8 % teskog vodonika 
od iznosa lakog vodonika. 

Sada sи medutim G. У. Fan, G. 
Glock1er i Ј. А. Simpson iz ~ikaga ob
javili (Phy ical Review Letters, 8. avgu
sta Ј 966) da su u medиplanetarnom 
prostorи identifjkova1i deиterium. Apara
rurи za merenje atomskih jezgra razH
ё ite mase i eпergije iz~ad 20 miJjona 
elektron vo1ti nos io је vestaёki satelit 
" Imp 3". U tokи 7 meseci posle pusta
nja rakete (29 . maja 1965) aparatиra је 
neko1iko риtа dostig1a и apogeju vjsinи 
od 210 000 Кт. Na ovolikoj udaljeno
sti od Zem1je posmatranjima ne smeta 
geomagnetsko polje. А pored toga mo
gиce је odabrati vreme kada Sиnce ne 
izbacuje natovarene cestice koje Ьi mo
g1e Ьiti oko Sиnca izvor posmatranog 
deиterijиma. 

~ikaski naucnici su nas1j da iznad 17 
do 63 miliona elektron voJtj broj deu
terjuma raste sa kvadratom energjje. Sa 
60 miliona volti odпos jzmedu teskog ј 
\akog vodonika је 0.05, а jzmedu deu
teriuma ј heliuma је 0.15. Oni jos tvrde 
ј da је deuterium kojj su posmatrali ga
laktickog porekla ј obrazovan је interak
cijom jezgara heliuma, veoma velike br
zjлe, ј difuzne materije u kosmosи . 

" Sky and Te1escope", 
1966, novembar 

R. D . 
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М. А. Ramovic, CATALOGUE OF 
METEORIТES IN ТНЕ COLLEC
TIONS OF YUGOSLAVIA (Meteoriti 
и zЬirkama Jиgos1avije), Glasnik Ze
maljskog mиzeja - Prirodne nauke, 
sveska III-IV, Sarajevo 1965. 

Sa dosta velikjm zadocnjenjem obave!
tavamo Citaoce о pojavj ovog kataloga 
meteorita kojj se na1aze u raznim z.biikama 
nase zemlje. О jnteresovanju. Dr. lng. 
Mehmeda Ramovica za meteorjte j_av
nost ј е sazna1a 1956, kada se u "GeoloA-
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kom glasniku" , Sarajevo, pojavio njegov 
rad о meteoritи nadenom na p1aninj 
Ozrenи, и Bosni, koji је on podrobno 
ispitao i opisao. Jedan drugi rad, pod 
nazivom "Razvoj meteorjtike, kosmiёke 
minera1ogije ј kosmovunlkano1ogije", po
javjo se и "Geografskom preg1edи", 
Sarajevo, sv. VII za 1963, а и izdanjи 
sovjetske Akademije nauka objav1jen је , 
1965, c1anak Q znaeaju jzueavanja geo
energetskih pи1sacija za proЬiem porekla 
meteorjta. 

U katalogu sи meteorjtj navedenj ро 
zЬirkama: Zemaljskog muzeja и Sarajevи, 
Prirodnjackog muzeja srpske zemJje 
и Beogradи, Petrografsko - minera
lo§kog muzeja Geoloskog fakи1teta и 
Beogradu, Mjneralosko-petrogt·afskog za
voda u Zagrebи i Prirodoslovnog muzeja 
и LjиЬijani . Od ukиpno 112 meteorita u 
Jugos1avjji, u Sarajevu se na1azi 65. 
Za svaki meteorjt datj su podaci: naziv, 
datиm pada i1i nala:ienja, te:iina, vrsta. 
Meteorjta ima jz raznih krajeva sveta, 
ра ј delova meteorjta kojj sи u§(j и 
jstorjju, kao onj jz HrasCine, L' Aig\e-a, 
Canon DјаЬЈо-а. 

Od posebnog znacaja su, naravno, 
onj meteorjtj kojj su nadeni u nasoj 
zemljj. Pjsac njjma posveC:uje znatno 
veeu painju ј daje о njjma jscrpnijc 
podatke, kao ј taЬ\icu na kojoj је prika
zan njihov hemjjskj sastav. Katalogu sи 
prj\oiene ј fotografije meteorita nadenih 
u )ugoslavjjj, njihovog spo1jnjeg jzg\eda_, 
kao i mikrofotografjje da Ьi se videla 
njihova struktura. 

N. Ј. 

Vicent de Cal\atey, 
ATLAS OF ТНЕ MOON. McМillan 
& Со L TD, London, St. Martin's Press, 
New У ork 1964 70 §jlinga 

Meseёev atlas Vincent-a de Callatey-a 
predstavlja jzvanredno opremljenu puЬli
kacjju о Mesecu 

Ovaj atlas oёevjdno uzjva veliku popu
larnost jer је u kratkom roku jzdat ј na 
francuskom i na engleskom jezjkи . 

Predgovor engleskom jzdanju napjsao ј е 
poznati astronom i direktor radjoastro
nomske opservatorije )odrell Bank, Ber
nard Lo~ell. 
Mese.ёev atlas Callatey-a sastojj se iz 

trj dela. 
Prvi deo је kratak ali veoma sadriajan 

pregled danasnjih znanja о nasem saputni-
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kи. Pisan vrlo :iivo i snabdezen velikim 
brojem ilиstracjja, ovaj deo се priёinjti 
zadovo1jst\'O svakome koga Mesec inte
resuje. Fotografjje и ovom delu sи 
snim1jene na Moиnt Pa1omar-u, Moиnt 
Wi1son-и, Lick-u i opservatorф Pic 
dи Mjdj. Callatey роёјnје sa osnovnjm 
zakonima astronomije, Newton-ovjm ј 
Kepler-ovjm zakonima. jznosecj dalje 
redom sve ono sto Ьi se u vezj sa Mesecom 
mog1o reci. Ko\iko је Ca1\atey u tome 
savremen mofe se vjdetj ро tome sto 
је сео jedan paragraf posvecen ј jspjti
vanju Meseca pomoeu raketa. Dati su 
snjmci obratne strane Meseca koje је 
naёjnio "Lunik III" i karta koju su na 
osnovu snjmaka sastavi1i sovjetskj astro
nautj. 

U drиgom delu dati su snimci ј karte 
23 zone na Mesecu. Ove zone se delimiёno 
preklapajи tako da u celini obuhvataju ссlи 
vjd1jivи stranu Meseca ј onaj deo nevjd-
1jive strane kojj је snimio "Lиnik III". 
Jednoj zoni sи posvecena jedna ili dve 
stranice atlasa vec prema tomc kolika 
је njena povrsjпa. Uz svaku zonu је dat 
prvo jedan manji snimak Meseca na komc 
је иcrtana granica posmatrane zone, 
zatim velikj snjmak te zone i uporedo 
taj jsti snimak oslaЬ\jen tako da glavnc 
formacije budu vjdJjjve ali da se preko 
snjmka jpak cjtko nogu ispisatj nazivj 
g\avni\1 formacjja. Ovakav nacjn davanja 
karte Meseca је veoma korjstan za cjtaoca 
jer mu omogucuje brzo i lako snalaienje. 
Uz vece zone daju se ј opjsj najintere
santnijih objekata u njjma kao i jako 
uvecani snimcj ро пekog od ovih objekata. 
S obzjrom da је pisac Francuz, u atlasu 
su jstaknиti svj objektj kojj nose jme 
nekog Fra.ncuza. Atlasu Ьi se pored ove 
mogle stavjtj jos neke male zamerke 
naglasujuCi prj tome da је atlas u celjni 
jzvanredan. Naprimer, -krateri Messier i 
Pickeri11g su dati uz zonu 1 jako su na 
velikom snimku te zone otseёeni. Propustj 
ovakve vrste javljaju se ј na drugim mestj
ma. Messier је cak opisan detaljno u tekstи 
uz zonu 2, jako se na ve1ikom snirnkи 
jedva vjdj. Bilo Ьi zgodnije da taj opis 
bude dat uz zonu 5 gde _pomenutj krater 
citaocu 1ako pada u oci. Cuvenj PratJi zid 
је opjsan uz zonu 18, jako se mnogo bolje 
vjdi na snimcjma zone 13 ј 15. Huygens
-ova stena Ьо1је se vjdi na snimku zone 
13 i 15, iako је opisana uz zonu 9, gde 
se jedva zapa:ia. 

Iako nedostataka ovakve чrste ima; 
atlasu se ne mo:ie poreCi .negova velika 
vred.nost. Snjmcj kojj su u njemu datj 
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vrhunskog su kvaliteta. Sve fotografjje u 
atlasu su jz kolekcije ~uvenog francuskog 
astronoma Berna.rd-a L yot-a. Mnoge 
medu njjma dosada jos njsu obja,rljene 
~to daje atlasu posebnu '' redлost. 

TreCi deo Callatey-ove knjjge posveceп 
је astronautjcj ј mogucnostjma putovanja 
na Mesec. Navode se sovjetskj ј amerjckj 
letovj kao ј njihovj rezultatj , Tekst ј е 

pracen oblljem crteza ј snimaka. 
U jeku dana~njih пароrа za upozпava

njem Meseca, ova knjjga predstavlja Јер 
priru~nik za one koji Ьi zeleli da sto vjsc 
znaju о nasem pratiocu. 

Za astronome profesjonalce Callatey-ev 
atlas се predstavljati posebnu zanimJjjvost 
zbog jzvanredne zblrke MesecevЉ foto
grafjja 

Jelena Milogradov-Turin 

Ј. Dufay, 
INTRODUCTION ТО ASTROPHI
SICS: ТНЕ STARS, London, Georgc 
Newness LTD, 164 strane 

"Uvod u astrofiziku" profesoea Du.fay-a 
prvj put је objavljen 1961 u Francuskoj. О 
njegovoj vrednostj moZda najbolje govorj 
jstorjjat njegovog prevodenja na engleskj 
jezjk, Najme, knjiga је radi receпzjje za 
poznatj casopjs "Sky апd teleskope" Ьila 
poslata harvardskom astronomu Owen-u 
Gjngerjch-u kojj је pregledavsj knjigu 
uo~jo da teksta takve vrЋte ј nivoa о 
zvezdama u engleskoj Jjteraturj nema . 
Stoga ju је on umesto da prjkaze preveo. 

Knjjga је napjsana na njvou kojj је 
dostupan strucnjacjma srodлih grana 
nauke - fjzjcarjma, hemjcarjma ј jnze
njerima. Kako u njoj nema mnogo mate
matjckog teksta ona moze Ьitj ј za ozbllj
njjeg cjtaoca-amatera na polju astronomjje. 

Najvecj <;!ео knjjge је posvecen jnstru
mentjma ј metodjci jzucavanja fizikc 
zvezda. Autor prvo defjnjse osnovne 
parametrc zvezda dostupne merenju, 
kao sto su na prjmer prjvjdna ј apsolutna 
zvezdana veJicjna, uglovni precnjk, а 
zatim opjsuje kako se veJjcjna tih para
metara moze odredjtj iz merenja. Dufay 
pre svega obraduje fotometrjju ј kolorj
metrjju zvezda а zatim spektrografiju. 
zvezda. Govorecj о spektrjma on veoma 
pregledno jznosj sve do danas prihvacene 
spektralne klasjfikacjje ukljucujuci ј dvo
dimenzionalnu i trodimenzionalpu klasi-
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fikacjju . Јеdпа cela glava posveceпa је 
metodama odredivanja zvezdanih prccnjka, 
а sto se retko mozc паСi pregledлo izlo
zcno u literaturi . Autor је sazeto ј 
pregledпo obuhvatjo ј proЫem odredjvanja 
masa ј gustjna zvezda . Cela poslednja 
glava obradujc osnovne pos tavke teorjjc 
zvezdaпih atmosfera kao neophodne ele
mentc za jnterpretacjju eksperjmentalnih 
rezultata . Autor veoma kratko obraduje 
ј jdeje moguce е'' lucjje zvezda. 

U S\'akom slucaju knjjga profesora 
Dufay-a је veoma korjsna za svakoga ko 
se ozblljnjje interesuje astronomjjom. 

Jelena Milogr·adov-Turin 

R. Ј. Bray and R . Е. Loughhead, 

SUNSPOTS, Champan and Hall L TD 

303 strane 

Кnjjga "Sunceve pege" Bray-a ј 
Loughhead-a jzJazj u okvjru medunarodпe 
astrofjzjcke serjje сјјј su glavnj ured.njci 
poznatj astronomi Bernard Lovell ј 
Zdenek Кора!. 

Namena medunarodne astrof~jcke serije 
jeste da pruzr zblrku autor itatjvnih 
tomova kojj се obradjvatj glavne cЬlastj 
astrofjzjke ј radjoastronomjje. Namcra 
jzdavaca је Ьila da knjjge te serjje budu 
korjsne ј strucnjacjma ј studentjma. 

Кпјјgа "Sunceve pege" Bray-a ј Lough
head-a sadrzj 8 glava. Ona pocjnje 
jsrorjjskjm uvodom posle cega sledj 
glava posvecena metodama posmatr·anja 
veJjke razdvojne mocj. Sledece trj glavc 
obraduju pojedjnacne pege, njjhovu mor
fologjju, fjzjcke uslove na njjma ј magnetna 
polja pega. Sva ta pjtanja su veoma 
podrobno obuhvacena ј ilustrovana veJj
kjm brojem jzvanrednih fotografjja. Oso
Ьine grupa Suncevih pega jznete su u 
posebnoj glavj kao sto је ucjnjeno ј sa 
pjtanjima veze Suncevih pega ј aktjvnih 
centara na Suncu. Na kraju knjjge su 
ukratko jznete magnetohjdrodjnamjcke te
orjje о poreklu Suncevih pega ј cjkJusa 
Sunceve aktjvnostj . Prjkazana је ј mo
derna Babcock-ova teorjja. 

Veoma је korjsno sto autorj posle svake 
glave daju veoma opsjran spjsak lite
rature koja se odnosj na pomenuta 
pjtanja. · 

Jelena Milogradov-T'!ri1! 

NOVI POGLED NA MESEC 

Veliki krater "Kepler", priЬiizno u sredini slike, snimJjen sa americke letilice "Lunar 
orbltar 3", koja је lansirana 4 februara 1967 sa baze Кејр Kenedi. 
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Mesecev krater "Hyginus" sa dolinom istog imena snimljen sa americke letШce "Lunar orbltar 3". 
Snimak od 16 februara 1967 sa visine od 63 kilometra, dva dana docnile prenet na stanicu za 

pracenje satelita u Goldstounu, Kalifomija. 

ВОДЕ НА МАРСУ 

() 

АРКТИЧКО НЕБО 

() 

АСТРОМЕТРИЈА 

() 

КВАЗАРИ 

() 

ФОТОГРАФИСАЊЕ 
САТЕЛИТА 

() 

1967-2 

НОВИ: ПОГЛЕДИ НА МЕСЕЦ 

Део Океана Бура са кратером "Галплеј" поред једног 
мањег кратера (горе десно), док се у доњем делу слике 

види плапппска област "Кавалериус". 

СиимЈ.;о "Лунар орбитар" са даљине од 250 I<M и вис11не од 
60 Н,\\ од п вршиие Месеца . 
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АСТРОНАУТИКУ 

НОВА ЖРТВА КОСМОСА 

ГОДИНА XV 
1967 БРОЈ 2 
Б ЕОГР А Д 

23. април:- 1967: годп.пе у 03.35 ч асова по московсiсом времену л:шсnрап 
је, са териториЈе СовЈетског Саве:'! а , новп космичюi брод "Сој уз 1" са Iсосмо
утом-пуковпиком Владимиром Комаровом. Путања брода о1со Земље ј е врло 
блис~а кругу .п. у пајближој тачцп у односу па Земљу uзпоси 201 км, одпоспо 
У иаЈудаљеинЈОЈ 224 км. Дужпиа трајаља ј едног обuласна O I<O паше пл анете 
по предвиђепој путаљи траје 88,6 минута. То су подаци из звапuчвог изве
штаја, и у тре.иуц·нма када су они објављнвави, на уобичајени начшi целом 
свету, нико ниЈе сумњао у успешан завршетан овог лета . 

Владшпtр Ј(оАtаров 

Знало се да је око месец дана пре овог лета лаисиран сателпт Космос 
146", па се пореl;ењем путаља овог сателита и сателита "Сој уз 1" д~шло до 
закључка о сличности путања, као и до констатација да је први лет "Космоса" 
без пилота би? само пробни лет за "Сојуз 1" са космонаутџм. Пада у очп 
чињеиица да Је лет Комарова био без бројних саопштеља 11 коментара од 
стране совјетских иаучиика, што иначе није био случај са претходним ле
товима совјетских космоиаута. У ранијим свемирским путоваљима врло 
често су телевизијсхе камере биле директно укључене у пренос 11з 1сосмоса , 
а магиетофоиским путем пилоти-космонаути су давали одговарајуliе изјаве. 
Овога пута је то све изостало. Чиљеница је да је овај васионски брод до сада 
иајтежи хосмичхи објекат, специјалне конструкције , и да су совјетскr1 иау
чиици оставили изјаве за крај - по завршетку лета. Да ли су и они МО)I<Да 
са много више зебље него икада раније пратили овај лет и да ли је баш због 
те велике неизвесности и сложености конструкције изабран најбољи међу 
иајбољима- пилот, искусни космоиаут, иижењер, пуковник, херој СССР-а 
Владимир Комаров? 
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Изгледа да овај страх и зебље, п поред свих провераваља и одличве 
спреме космоваута Комарова у техпвчком, физпчком и пспхичком погледу 
нису биле без основа. Десило се, па жалост, оно најгоре. После завршевог 
лета, у трајаљу од око 24 часа, у току којега је послао па Земљу низ драгоце
ипх података за будуliе летове, спуштајуliи свој брод на Земљу, па ВЈiсивв од 
око 7 км, отказали су уређаји за· спуштаље и храбри космонаут је погинуо 
ударившв свом сншtном о Земљу. 

Тело погинулог Комарова сахраљено је у зЈщинама Кремља, уз највише 
воЈне в партијске руководиоце СССР-а. Одлуком Президнјума Врховног 
Совјета Владимир Комаров је посмртно одликован другим орденом хероја 
СССР-а. 

Уз три амерпчка космоваута- Грисом, Вајт 11 Чафи- који су страдали 
на Земљи приликом пробе свог васионског брода, губитак Комарова пред
ставља нову, четврту жртву космпчкпх пстражпваља уопште п прву жртву 

СовЈетског Савеза на пољу пстражпваља нових и 11епознатих космпчкпх 
пространстава. 

Коментарпшуliп узроке катастрофе совјетског васионског брода "Со
јуз 1" , први космоваут }yp1rj Гагар1m је одбацио сваку могуliн~ст о томе да је 
Комаров изгубио свест за време лета, да се у броду смрзао, да је настрадао 
у току пуштаља у рад мотора за кочеље брода (ретро-ракете) , да је у броду 
настао пожар и томе слично, како се то претпостављало у неким IIOBIHiapcкпм 

коментарима. Комаров је погинуо - тврди Гагарпн, који је био на пуuкту 
за везу са бродом - због квара који је настао на надобранскпм уређајима у 
тренутку када је требало да они смаље брзину кретаља брода. 

Освајаље новог п непознатог тражи одговарајуliе жртве. Освајаље 
космоса се не може због тога зауставити. Нови летовп СССР-а lie бити на
стављени када се у потпуности разјасне узроци катастрофе овог брода 11 
отклоне сви техвичкn недостаци. 

Жртва коју је дао Комаров ватераliе 11ас да будемо још прибраиијu, 
Још пажљивпји у односу па технику, још прецизнији у свим етапама прове
раваља и испитиваља и још опрезннји при сусрету са непознатим - закљу
чио је Гагарин у интервјуу који је дао у листу "Космомолска Правда" . 

Ищ. Драгаи /(ueJtceвuli 

О ДУБИНСКИМ ВОДАМА НА МАРСУ 

"Вода је главни елеменат жи
вота и нретања на Земљиној 
нугли" 

А. И. Воје1юв, 1884. 
Развитан живота на Земљи сваi<ЗI<О је везан с атмосфером, воденом средином 

и воденим растворима минералних соли. Другим речима , вода чини ноленну живота, 
она нроз цео дуги развитаi< nланете nредставља хранљиву средину и нестанан воде 

проузр01ювао би nропаст целог живота на nланети. Због тога испитивање хидросфере 
и атмосфере имај у особити значај у решавању питања о поренлу живота на другим 
планетама. Природно је да позитивно решење питања о постојаљу воде и атмосфере 
још не peiuaвa аутоматсни питање о постојању живота, али оно предодређује љегов 
развитан, његов постанЗI< у овим или другим облицима. 

Истовремено с тим вода и ваздух се јављај у нао фантори расnадаља и прено
шења продуната ерозије планинСI<ИХ стена. Позитивни облици рељефа, по правилу, 
стварају се под утицајем унутрашњих (ендогених) сила планете. Њихово разарање и 
уравњивање површина настаје веhим делом радом спољашњих (егзогених) сила. У 
тону денудације, урављивање нопна, вода удара темеље ствараљу планина у геосин
нлиналном процесу. На тај начин - вода и ваздух на н рај у нрајева стварају сnољни 
лик наше планете . Због тога изучавање хидросфере и атмосфере ове или других 
планета може дати нључ за решеље задатна о условима развитка органсног живота, 

помоhу познавања особина рељефа · проучене nланете, а тююђе судити о савременим 
процесима ерозије и анумулације но ји су тамо у тону. 

Вода се јавља нао најважнија и неоnходна материја за nрве испитиваче при
роде других планета, нарочито Месеца и Марса. 
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Познато ј е да на Месе цу не пост је атмосфера 11 оп<рнвенн водею 1 бассни типа 
мора, ј езера ил и рена . Према томе, рељеф Месеца се налази у св м првобитном стању 
нренначен само п д де ј ств '" ву I <а НС I <о-ма l·матских 11 тснтонсю1 · нроцеса, падањем 
мете рнта , а тан ђе п д утнца јсм фнзнч l<е ср зн ј е услов ьене оштром смен м темпе
ратурс на њег по ј n вpШI IIПI , што за ј едно с де јством снле теже, доводи до образо
вања с лина 11 авнна. Други х фn 1п ра 1< јн ствара ј у, разарај у, нрен се 11 претало
жавају рељефна Месецу мн не зна ,'l о. Уненолшю другачиј е стаље се срета на Марсу, 
где су физичнн услов и најбтшш Земљшшм. Т мо l<a 11 на Зем н , nостоји атм с
фера. Међутим , ваздуtшш прнтr1сан на п вршшш Марса изн ен 11 0 ранијим ф то
метричннм и полари зационнм нспнтн вањнма само 90 ~~~~ нбара, до~< по последљим 
резултатима , добијеним "Марннером - 4" - не више од 20 милнбара, нли .15 .м ,lf рт. 
ст. (по анериоду) . ':> Земљино ј атмосфери тана в ваздушни притиса 1 < има место на 
в исин и од 2 к,lf . А т одг вара свега 2% од барометарс1<0Г пpiПIICI<a на нивоу по
врщине Земаљсi<Оr 1< ана . Тем пература нључања воде, nри ваздуuшом прнтнсну 
н а површинн Марса "о 20 мнлиб ра ј е блн:зу -ј 21 • , д н nрн 90 мнлнбара она I ! З Н ен 
равно + 4з •с. 

У атм сфсрн Марса запан;а ј у се блnцн но јн се нрећ у у п о ј едшнш случа јев нщ1 
брзнном цо 30 '"'' / час, што сп сд чи о пост ј а љу ваздушшrх стру јања. 

Карантеристинс Марса су , прнлином посматраља нроз телссноп за време смене 

годишљих доба, танозване "п ларне 1 апе" . У моменту на ј вс l1е 1 · развит1 <а "напа" 
(нрајем Марсове зиме) бели понривач се раснростире од 60 до 50•, nонензд достижуlш 
и 45• Ш.I-ipИtle. С наступањем топлога периода "поларне напе" се почињу смаљивати и 
љихове границе се постепено повлаче на п л вима . Брз1нrа танвог "по~:~лачења" по
времено достиже 100 к,\1 за дан и ноћ. Матернја, ноја се гомила , у "поларним напама", 
по мншљењу многих испитивача, еаст ји се из леда 11 снега , над 1<0 ј има се налазе магли
часте творевине. 

"Поларне напе·' Марса, љегови облаци и магле да ј у моrуhност предпоставцн 
о nостојању на њему извесне 1юличине воде. Међутим, њено нружеље на тој планети у 
знатном степену се разлину је од нружсња воде на површини Земље . 

У општим цртама 1<ружење воде у Земаљсним условима може се изразити сле
деlюм схемом: морски н онеансr<И басен и (течна и делимично чврста фаза) - атмос
фера (гасовита, течна, чврста фаза) - I<O IIНO (течна и чврста фаза) . 

Суровост нлиме на Марсу (средља годишња температура површине -23° С, 
а Земље + Ј 5 с•), одсутност отворених водени х басена, а таi<ође нисна температура 
топљења стварају специфичне услове нружења воде на Марсу ноји се могу изразити 
следеhом општом схемом: I<OIШO (претежно чв рста фаза). Другим речима, пада вине 
на nовршини Марса, треба сматрати да се излуч у ј у са~ю у чврстом стању прелазеlш 
затим непосредно у гасовито стање, с тим што се поново у атмосфери претвара у 
чврсту фазу и пада иа површину планете. 

Међутим , на Земљи вода се не налазн само у атмосфери и на површини пла
нете већ испуљава собом ниже ваздушне зоне све п ре и друге шупљю1е литосфере. 
Треба имати у виду да сличне појаве ми треба да сретамо и на Марсу. Темnературни 
услови површине Марса оштро се разлину ј у од Земљиних, али ла 1<0 се могу наhи њему 
слични услови на нашо ј nланети. Средња годишља температура на енватору Марса 
приближно износи - з · С, на ширю·ГИ 40° ДО- Ј s· с. На северонстону Сов јетсног Са
веза (Јанутсна ја АССР, Маrаданснаја област) посматрани су рејони са средњогоднш
њом телшературом блисно ј средњогодишњој температури Марса на ширини 40°, ти 
рејони су Ојмјанон (-16,9°, са аnсолутним минимумом -71 ° С), Дељаннир (-17,4 с 
апсолутним мини м умом- 70° С) 11 Артин (са средњом годиtшьом температуром -17, 1 • 
С). Тано нисне темnературе североисточног дела СССР условиле су на свим местима 
расnростраљење вечито смрзнутог зсмљишног сло ј а званог т јела или мрзлоте. 

Рејон североистона Совјетсног Савеза с најнюном средљогодишљом темпе
ратуром (-12 до -17° С), одговара по температурним условима 30-40° ширине 
Марса и нарантерише се сноро непренидним распрострањељем тјела, но ји има аnсо
лутну дебљину до бОЈ и више метара. Премда и овде се сретају танозване отопљене 
рупе - пунотине, нроз ноје на површину понегде избијај у прилично ја ни извори ду
бинсних подледничних вода. 

Други појас вечитог тјела одговара средљо ј годr шљој температури -8 до 
-Ј2° С, што се приближно подудара са температурннм услоuима, r<оји постоје на 
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Мар во ј Ш11рmш ~ 0---30• . Дебљшrа тјела се вде смаљује од ЈОО до 450 м. Чешhе се 
рета ј у от nљене П}'1<ОТЈП rе IIЗ н ј 11 ,' п времен 11 зб11ј а велина 1<ОШ1Ч11на хладних н 

топ IIX нзвора. Најзад трсl111 рс ј 11 (са средљом г д11шљ м температуром -7° С 11 

внше), 1ю ј11 одговара с1ш торнја н ј з 11 11 Мар ад ± О. )'IIОредшша, нарантерише 
се острвсним раснр страљељсм тј сла. 

l рнсте hн ме го;1у нчност11 , м же се 11 знети предноставна о постојаљу на 
Марсу зона неrrрею 1 ног тј ела од ± 40°. шарнне д северног и ј ужног пола. Пoмe
pajyllll с 1 а скватору нсnреющан ло ј т ј ла бн ва иснресецан отопље1шм nу1<0ти:нама 
чија нолнч11на н 11 вршнна се ндуhн ка уп редшu<у 20•. п већава, дон између енватора 
н истог упор Дll lll<a ± о• , н згледа да nрст жно преовлађују отопљсне пуноти:и:е, а 
вечнто замрзнуте стене - тјел се срета ј у у обшшу 11золованих острва. Вероватно је 
да се от nљенс лунотнне веhнм дс ом на азе у тамним местима површи:и:е Црвене 
нлансте н у неюш "морсюш" простр:шстви.л1а. Тај занључан nроизилази из по
сматраља, 1юја поназуј у, а је средља те.ш1ература тамннх области ("мора") виша од 
свстлr r х ("rюrпнненат<~") за Ј О-13 ° С у меси ,,1 полуд ву . 

Те ш ратурнr r условн еuеронстона вјетсн г Савеза, а та1<0ђе услови исти-
цаља о де дуб1 ш юrх вод дозв љавају обележнти n ут у бјаun·ьељу д)бинских вода 
на Л1арсу . У општrш црт 1а ош r се своде на ледеће . 

Водене паре ј увенилног п рею1 а (стенов 11та влага, по Г. Н.Катерфељду, 1959*) 
нодшнућн се нз ) ~ не унутрашљ спr планете, при пролазу нроз стене снижавај у 
темnературу , Ј<ондезу ј у се 11 образују вод носнс хоризонте ноји се налазе под вели
юш хидр стап 1ч юrм 11рнтнс 1 < ~~ . На тентонс1<нм nреломима и дислонацијама у Мар
сово ј л 11тосфсрн BO.f\a може нзбнј ат 11 на површину планете, образујуliи различите 
по саставу, температурн 11 ј а ч 1111н изворе . Доспевши на површину планете из велиних 
дуб11н а, нада, 11 гл да, ueo 1а брзо се претвара у гасовито стаље. Мансимална коли
чина танв1 1 Х 11Зоора може се чсю 1 вати у приенватор11јално ј зони у областима рас
прострањеЈП1Х "мора" а са удаљењем од е 1шатора њихово nостојаље се вероватно 
смању ј е. 

ПреАtа i/io,\te, с flia•tкe iiocAtaiiipa~ьa сиабдевања водоАt iipвux iИарсових асШронауШа, 
иајйогодиија АtесШа за !Ыtхово искрцавање iipeдciiiaвљajy Аtорске обласШиу йриекваШоријал-
1/ОАt делу Марса, као tmТto су ua iipшtep- Велики Cupiu, Савски и Бисерии залив, залив 
1Иеридијаиа, Тифоиско језеро и Гордијев чвор. 

Из nр1шаэане схеме о nостанr<у 11 нретању Марсових дубинсних вода не остаје 
места та rюзвашrм дуб ни 1 морнма и онеаиима Марса , на1<0 их описује В . Д . Давидов 
( 1960.) . Та1<вих дубоних О1<еана нема 11 не може их бнти, нано у Земаљсним условима, 
таt<О и у усл вима друг11 х планета. 

(Са пишчевих рун писа 
rrpeoeo М. Зеремсни) 

Г. Н. f{аtТtерфељд, П. М. Фролов 
(Лењинrрад, Моснва) 

ISPIТIV ANJE ARKТICKOG NEBA 

Severno od arktiёkog kruga u svedskoj Lapoпiji, gde је ёitave zime temperatura 
ispod пule, lezi povrsiпa od 300 kvadratnih milja (775 km2) prekriveпa starim sumamai 
tш1drama koja је postala prvi evropski kosmiёki raketni laпsirпi centar. Ovih dana laponski 
пomadi nece slusati samo zvuk zvoпa svojih irvasa tokom njihovih usamljeпih putovaпja 
ро planiпama, vec се ёu ti i upozoreпj a preko пjihovih пovih tranzistora о pretstojecim laп
siranjima. Medu ostalim пеоЬiёпim postrojeпjima, пalazi se dvadeset ёeliёпih zaklona ra
sutЉ па prostoru drugom 75 mj)j a (120 km) ispod kojih Japonci mogu da nadu zastitu 
od оdЬасепЉ bнs tera i drugiћ delova raketa koji раdајн na zemlju. 

Ovaj ceпtar, nazvaп ESRANGE, zvапiёпо ј е otvoreп proslog meseca. То се Ьitj 
baza za l ans jraпje raketa za i sp itjvaпje atmosfere, uklјиёијисi ј rakete "Skylark" - Brj
taп ske avjonske kot·pot-acije, od kojih ј е dvadeset narиcjJa Evropska organjzacjja za jspjrj
vanje vas jone (ESRO). Uz Jansirпe ceпtre za "Skylark" и Sardjnijj, mogucпosti za jspj
tjvaпj a роmоси raketa sи veoma povo ljпe . 

ESRANGE је jedinstven jer se пalazj duboko и Arktjёkom krиgu ј u tokи dиge 
zimske посј Ьiсе to "hladaп posao", na- 40• С, za опе kojj се pomocu "Skylark"-a da 
i spjtиjи mjsterjje severne polarne svet'lostj, 

* Г. Н. I<атерфељд (1959) : Ка питаљу о тентонсi<ом поренлу липеарних 
формацнја Марса, "Изо . Георг. общ. СССР", том 91, N2 3, стр. 272-283 
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_ Svedski rudarski centar gvozdene rude Kjruпa nalazj se trideset mjlja juzno od 
ESRANGE-a. ESRO tako pokusava da postjgпe kompromi s jzmedи potrebe za nena
scljeпom oЬlast j ј potrebom za blizin 1 паsеЈјепоg ceпtra и kome sи mogucj smestaj ј 
komипikacjja za stalno оsоЫје ј poseti t с ceпtra. Rиdoik dajc oko 16 mjJjona tona rude 
godisnje ј ima zaliha za jos oko 200 g di •1a. Put do raketпog ceпtra је vrlo dobar i odrzava 
с. tak? da ј е otporaп па poledicu, ali SL1 mile snega dl1Z риtа, zimi tolike da је риt prak-

t1cn . ЈСdп smeran. Otprilike na svakih р Ја kilometra sи uredeni prolazi na koj ima је po
·tavl,en telefon povezan sa s trazaгskom bom u ccnt.ru . 

1-:~а terenu ccпtra пa l az i se tridcsc tak razliёitih gradeviпa, ё iје su podjzaпje, tokom 
dvc godшe , ёes to ometalj mcd\•edj ј vuci. Sada jh zadrzava pct milja (8 km) duga jaka ce-
11cna .ogJ:ada. U glavпoj zgradj se пal az i koпtrolпj ccпtar, ceпtrj za komunikacjjи ј tele
mctr1)и . Na vrhи se пal aze dve telemctar ·kc апtепе zasticeпe od sпega ј leda zastitпjcjma 
od fiЬerglas a koji potsecaju па dziпo,• ske lopte za golf. Jedan kilometar jsrocпo od glavпe 
zgrade р stavjce se l a пsi rпa rampa za , kylark" koju је jzradila jedna spanska fjrma. Вјсе 
1zgradeп ј tunel koji се zastiti rakcte duz 100 т риtа od hale za s klapaпje do laпsjrne rampe. 
Na bregu jznad g l avпe Zgi ade ј tercпa za l aпs iraпje , пalaze se radarska stanjca ј drugj ob
jektj (иkljиcujuc i ј zgradи za сиvапје raketa), u kojima је postavljeno ceпtralпo grejanje ј 
er-koпdjseп. Tu se пa lazj i platforma za laпs jraпje Ьаlопа ј helikopterska platforma za le
tove и vezj sa j spj rjvaпjjma и.redaja ili prjl1vataпja raketa prj povrati-."11. 

Osoblje ESRANGE-a се se sastojatj od oko 87 inziпjera, tehпjcara i administra
rjvпog osoblja razlicjtih nacioпalпosti. 

Prvo j s paljjvaпje fraпcuske "Ceпtaur" rakete sa пizom elekt.ronskih iпstrumenata, 
jzvrseпo је и посј 4 novembra 1966. godiпc. 

Rakete sa ESRANGE-a пi s u т zda tak s lavпe kao probe vasjoпskih brodova 
, Gешјлј" i ,Lиna", ali su od najvecc vazпos ti za svaki program i spjrjvaпja vasjone. Ra
kete " Skylark" ј drиge rakete се dava ti podatke о gorпjoj atmosferi sa vjsjna kоји пormalno 
пе mogu da dosegпu avioпj jlj bal пi а k ј е su isp d miпimaJпjh vjsina ро kojjma mogu 
da se krecu sateliti . Iпstrшneпtacija se u ,Skylark" -u пalazi и vrhи rakete kojj se odvaja 
od motora i moze sc ро porre Ьi vrat jrj padobraпom па zemljи. 

ES RANGE је smesteп и Lapoпiji , пе samo zbog obavezпog jzbegavanja naseljenih 
oblasti , vec ј zbog zпасаја joпos ferskЉ eksperjmeпata и artkickoj zопј, Radiokomиnjkacjje 
zavjse od tjh oblast i gorпje atmosfere punih elektriciteta gde se, kada dode do aktjvjraпja, 
javljaju crveпa ј zeleпa aи.rora boreali s (Polarпa svetlost) na polovima. Eksperjmentj "Sky
lark" се obuhvatjtj ovaj jzvanredпj fепоmеп, kao ј Sипёеvе protonske emisjje (Suпceve 
pege), koje jzazjvajи visokи jonizaciju jzпad polarnog kruga ј mogu da prekjnu radjoko-
mипikacjje па kratkim talasjma. · · 

Rakete za gоrпји atmosferи се ispjrjvatj Suпce za vreme pomracenja, kao ј utjcaj 
s.ипёеvјh .ёestjc~ па joпosferи. Ispjrjvaпja sи vrseпa sa Zemlje u tokи poslednjeg veceg pe
rюda akt1vпos t1 Sиnёevih pega, 1957-58 godjпe , ра се ESRO konceпtrjsatj zпatne 
пароrе па jspjrjvaпja роmоси sondazпih raketa и tokи sledeceg Suncevog maksjmuma 
Ј 968-69 godjne. VeJjki deo toga posla treba da se obavj u јеkи zjme alj се naиcnjcj korj
stjrj ceпtar ESRANGE ј letj , kada оп sa svojiш svetljm jezerjma lјёј па sljku jz bajke. Ispi
tjvace se nocnj svetlecj оЬiасј kojj dаји srebrпj sjaj и tokи dиgih casova sumraka na visini 
od 50 ili 60 mjlja (80---96 km ) gde oblaci пе Ьi moglj da postoje . Sem toga, Arktjk је jdealna 
os"?atraё~a taёka ј zbog dиgih casova sиmraka od poloviпe јиnа do polovjne avgusta, prj 
kra)и perюda ponocпog Sилса. Tragovj пјkЈа koje sи detektovale пеkе rakete navode na 
pretpostavkи da oblake stvara okolпa meteorska prasjna, ali drиgj naucпjci verujи da se onj 
s tvarajи пagomilavaпjem kristala leda. ESRO verиje da се resjti ovu mjsterjjи. 

Iz geomagпetskih ј geografskjh razloga, ceпtar је najbolje smesten bljzи pola. Iz 
razloga bezbedпostj rasmatrana је mogucпost ceпtra па morи, аЈј је odabr·aп centar na zemJjj 
zbog prejmиcstva prihvataпja vrhova raketa prj povratkи. 

Zakloпj za Laponce, u bljzjпi grada, пaciпjeni su od ёeJjёnih cevj precnjka 2,5 metra 
иgradeпih u pesёana brda, i mogи da prime 10---30 ljиdi, а snabdeveпj sи klupama, peCima 
ј radjoprijemпjcima. 
. Prvj " Skylark" treba da dode па ESRANGE ujesen, dokle се Ьiti postavljeпj i lan-
ыrпa rampa i ostalj pomocпi objekti. Prvj "Skylark" је Jaпsiraп sa Woomera- baze 1957 
god. и orgaпjzacijj: Weapons Research Establishment, Australja, odakle је do sada lansiran 
132 риtа, dok је sa Sardjnije izvrseпo 13 laпsiranja u organjzaciji ESRO. 
(Prema clanku: D . Wl1jting, "Spasefligћt" , AprjJ 1967) 

Bojana Aleksic dipl. fiz. hem. 
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РЕчЏ:;_« ·1тРОМЕТРИЈИ " ,..с 
Развитак астрономије. - Према убеђељу старих народа, на небу nостојн 

cah\0 седам интересантних објената : Сунце, Месец, Мернур, Веиера, Марс, Ј упитер 
и Сатурн . Ови вндљиво мељају свој nоложај на небу и изучаваље овог нретаља био 
је главни задатан тадашњих астронома. Не само у старо време , него све до XVIII . 
вена Сунчев систем је био једини предмет истраживања астрономнје. О звездама ништа 
нису знали , једино што су тврдили то је да су звезде неnонретнс на небу (одавде на
зив "стајачице") . 

Од XVIII. веi<а астрономн обраhају све в н ше пажње звездама и данас про
блеми звезда суверено в!lадај у nрограмима астр номсю1х установа. 1 Ј ланетама , 
унључу ј уhи и Земљу, rюсвећује се релативно мало времена. Tai<O је 11 са осталнм чла
новима Сунчева система , са изузеп<ом централног тела, Сунца , " ји се нзуча ва , нао 
звезда , веома интензивно . 

Астрономија није изменила само објснте својих истраживања , него је nро
меtшла и методе и садржај. Од "математич"о-механичне" претвара се у "физич"о
-хемијсну". За((ОНН нретаља небесних тела више нису примарни задаци истраживаља. 

Главни задатаi< је изучавање физичних н хсмијсних особнна носмнчних тела, пр
венствено звезда . Ова значајна промена изазвала је измене не само у инструментсној 
техници и у методама рада и истраживаља, него је довела и до велине диференцијације 
у онвиру астрономије. Астрономија се разбила на ненол1шо веома самосталн.их на
учннх дисциплина и нене од њих све више се раздвајај у једна од друге. То се најбоље 
види у начину припремаља надрова- стварамо астрометристе и астрофизнчарс, а не 
астрономе. 

Астрономске дисцнплппе. - Садашња астрономија, ю.ю целина, може се 
поделити на следеће дисциплине: 

астрометрија, 
небесна механина , 
звездана астрономија, 
астрофизика, 
радиоастрономија, 
носмоrонија, и 
космологија. 
Астрометрија одређује тачне положаје, величине и облике небеских тела, љи

хова међусобна растојаља, распоред детаља на љиховим површинама, и, посебно, 
закономерности Земљине ротације. 

Небеска механина изучава кретаља небеских тела под утицајем силе грави
тације. 

Задата!< звездане астрономије је анализа законитости распореда и кретаља зве
зда и међузвездане материје - узимајуhи у обзир љихове физичке особине, нао и 
истраживаље струнтуре и развитка звезданих система. 

Астрофизика испитује физичким методама структуру небеских тела, љихове 
физичне особине и хемијски састав, процесе који се одигравају у љима , испитује извор 
енергије звезда, и особине међузвездане средине. 

Радиоастрономија је најновија дисциnлина која изучава радиозрачеља не
бесних тела. 

Космогонија, на основи целокуnног знаља о небеским телима, анализира пи
таља о образоваљу и развитку небеских тела, нарочито Сунчевог система и Земље. 

Космологија се бави оnштим законитостима структуре васионе. 
Астрометрија и небеска механика, са једне стране, и астрофизика и радио- _ 

астрономија, с друге стране, у основама се разлинују међу собом, са других аспека.та 
изучавају носмос. Ове две, сасвим раздвојене, области спајају звездана астрономи)а, 
космоrонија и космологија, па се тано ствара јединствена, астрономска слина васионе . 

Астрометрија. - Горљи преглед астрономских дисциплина доводи нас 
још до једног закључка. Видимо да се стара астрономија сада зове астрометрија и не
беска механика. Према томе ове две научне дисциnлине, а нарочито астрометрија, 
настављају изучаваље оних питаља за која су били заинтересовани још први астрономи. 

Може се рећи да је астрометрија најстарија астрономска дисциплина. Да п.о
гледамо сад шта изучава савремена астрометрија, каква је љена улога у астрономи)н, 
шта пружа другим наунама, и које су љене перспективе 
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Ј:Iарочито је важно дефинисати перспентиве, путеве развоја астрометрије. 
Зашто Је ово важно? Поназало се да савремена форма астрометрије не може да обез
беди такве резултате, чија т~чност у потпуности задовољава захтеве других научних 
дисциплина. То нще случаЈ нод свнх астрометријсЈ<их области, али код неких је 
то веома анутно. Узмимо само један прнмер: тачност звезданих наталога скоро се није 
11змен,ила последљих 1 ОО година. 

Задатак и улога астрометрије. - Садашња астрометрнја има трн главна 
задатка: 

- одређиваље ноордш1ата и сопствених нретања звезда и положаја тела 
Сунчева систеhlа, 

- нзучавање Земљине ротације, 
- астрометријс1ю nосматраље Месеца 11 всштачких Земљиних сателита. 
Први задата н обухоат~ низ nитаља , од но ј их издвојиkемо један од најглавнијих: 

ностављаљ~ једног фундаменталног небесног ноординатног система . То значи про
налажеље Једног танвог ноординзнтног система (јасно замишљеног) чије је положај 
добро дефинисан у простору у сваЈ<ОМ тренутку. У односу на такав јасно дефинисан 
систем треба одредити ноординате небесних тела и љихова нретаља . Садашњи систем 
не задовољава. У тону су радови за израду једног савршенијег фундаменталног 
система. 

. Питаље Земљине ротације раздваја се на две области истражипаља: изучаваље 
неравномерности ротације и помераље Земљиних полова. Показало се да Земља не 
ротира у ве н истом брзином - дужина дана се непренидно повеkава (О• ,002 за Ј ОО 
година), а периодично варира у току године (у границама до 05,002) . Фиктивна осо
вина Земље меља свој положај у Земљнном телу што изазива промену положаја 
Земљиних полова - пернодичног (пол се нреће у границама једног круга пречника 
око 20 метара) и прогресивног нарантера (nрема садашњем знаљу северни пол се 
креће ка Гренланду брзином од оно 6 см у години). 

Трећи задатан обухвата два важна nитаља : одређиваље ефемеридног времена 
и облика Земље. Показало се да Земљина ротација (због своје неравномерности) није 
nогодан еталон за мереље времена , и зато је требало изабрати нови начин мереља. 
Сада се нористи тзв. ефемеридсно време- то је време ноје равномерно тече од 1960. 
године, и ноје се добија праћељем нретаља нама блисних тела, првенствено Месеца. 
- Вештачни Земљини сателити дали су могуlшост суштинсни новог начина одре
ђиваља Земљиног облина. Атстометријским посматрањем ових сателита омогуhено је 
извођеље гсоцентричних правоуrаоних ноордината тачака на Земљиној површини. 

. Где се могу користити резултати астрометријсних истраживаља? Њихова при
мена Је веома широка. Тачни положаји небеских тела потребни су небесној механици, 
звезданој астрономији, космогонији и носмологији, као и другим наукама: геодезији 
(при одређиваљу ноордината тачака на Земљиној површнни), астронаутици (за кос
мичку навигацију), затим навигацији на самој Земљи. Подаци о Земљиној ротацији 
нористе се не само у другим астрономсним дисциплинама, него и у геодезији (при 

одређиваљу координата тачака на Земљиној површнни) и у геофизици (код анализе 
унутрашље структуре и механичних особина Земље, као и при узучаваљу могуhих 
ефената Земљиних океана а и атмосфере на ротацију). Астрометријско посматраље 
Месеца и вештачких Земљиних сателита првенствено доноси корист геодезији, као 
и одређиваљу тачног времена. 

КараЈ<теристиЈ<е астрометрије. - Овај нратак и непоmун опис задатака 
астрометрије и nримена љених резуmата не може дати nomyнy слику, али може да 
укаже на неке карактеристике: 

1. nостоји мноштво нерешених проблема, 
2. основ астрометрије су непосредна nосматраља, 
З . астрометрија је директио повезана са праксом (време, израда карата, на

гација, итд.), 

.4. све астрономсне дисциплине, као и друге науке траже високу тачност астро
метри)сних резултата, и 

5. Земља је главни предмет истраживаља. 
Прва констатација указује да астрометрија има перспективе развоја. Питаље 

је само правца тог развоја. Да ли научно-истраживачки или рутниско-эанатски? 
На ову дилему може да нас наведе чиљеница да су посматрачки подаци основ астро-
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метрије. Посматраља, нарочито ако су то тиnа служби (непрекидна посматраља исте 
појаве из године у годину - рецимо: служба времена) могу да претворе астрометристу 
у рутинског стручњака, уместо у истраживача. То због тога nrro су основни принципи 
астрометријсних метода израђени још у прошлом вену и они су у прошлости довели до 
значајних on<pиlia (узмимо само отнриhе појаве помераља Земљииих полова). Ови ре
зултати могу да успављују, и да доводе до рутинерства , до настављаља рада на старим 

принципима, без обзира на потребе. . 
Постоје, међутим, нени фактори- љих смо навели под З, 4 и 5- ноЈИ траже 

прогресиван напредак. Од астрометрије се траже тачннји подаци . ј.ер досадашљи веh 
углавном не задовољавај у потребе . Кад кажемо да не задовољаваЈ у онда треба peliи 
да они и сада имају релативно висону тачност. Видели смо, рецимо, са колико тачности 
је одређена дужина дан~ - а и поред тога дефиници ја сенунде ускоро не~е бити У 
надлежности астрометриЈе. Координате пола даЈу се са тачношliу од око ± О ,05.- па 
ипак геофизина тражи веhу тачност. Денлинација звезде знамо са тачношhу наЈвише 
до ± О" 1 - то значи да помоliу љих добијене географске ширине места на Земљи 
нису дов~љно тачне (треба знати да на Земљиној површини углу од Ј" одг?вара ра
растојаље од око ЗО метара), па геодезија тражи тачније подаn<е о nоложаЈу з~ез~а . 

Где је пут даљег развоја астрометрвје? - По свему судеliи значаЈниЈе!· 
повеhаља тачности астрометрија не може да оствари својим сада~љим принциnима и 
методама рада . Требало би коренито изменити основе астрометриЈе. Требало би изра
дити нове инструменте, нове посматрачне методе и нова посматрачна места - можда 

ван Земље. 
На решаваљу ових проблема се ради. Астрометрија нинад није била тано чврсто 

везана са техником (питаље инструмената и изучаваље љихових особина) , метеоро
логијом (питаље деформације светлосног зраt<а при пролазу нроз атмосферу), гео
логијом (стабилност терена на којима леже стубови инструмената), астронаутином 
(могуhност астрометријских мереља у npo~o~y) и математи_ком (обрада посматрачких 
nодатака) као данас. Али nоред тога значаЈНИЈИХ резултата ЈОШ нема. 

Све то нас наводи на oпurrи закључак: астрометрија има јасно дефинисану 
nерспективу - nод условом да коренито измени све <;>но што још да~ас спречава љ~н 
развој. А то је nроблем на нојем треба да ради теориЈска астрометрИЈа- област коЈа 
није још довољно развијена. . 

Неки астрометрвјскв проблеми.- Један од великих ограничаваЈуliих фан
тора је Земљина атмосфера. Светлосни зрак стиже у око nосматрача (одн?сно на 
фотографску nлочу или фотоhелију) nосле неколико преламаља у Земљино_Ј атмос
фери. Као nrro знамо ваздушни омотач Земље је динамична средина, и веома Је теш~о 
утврдити величииу угла и начин nреламаља светлосног зрака. Зато се на~еhе као идеЈа 
извођеља астрометријских мереља ван Земље, рецимо на Месецу. ИдеЈа може да се 
nрихвати, али истовремено не смаљује се значај асТрометријских мереља на Земљи. 
То због тога што је Земља, као небеско тело, главни nредмет истраживања астроме
трије и вероватно је да многе nодатке о Земљи можемо лакше nрикуnити овде, него 

са Месеца. 
Инструменти и nрибори су nосебан проблем. При овоме нарочито треба на

гласити чиљеницу да се астрометријски инструменти и прибори користе на отв<;>реном 
простору у току целе године. Инструмент треба да да уверљиве податке и кад Је тем
пература ваздуха +25° С и кад је -15 °С. А осим тога не сме да буде осетљив на 
разлике температуре у појединим љеговим деловима. Та одбрана инструмента од_тем
пературских утицаја довела је до тога да се по могуliности посматрач одстраљуЈе од 
инструмената и замељује фотографском камером или фотоћелијом. Посматрачево тело 
зрачи нао једна сијалица од 100 вати, а код неких инструмената и дисаље може бити 
узнемиравајуhе . . . " . 

На ирају да занључимо: астрометрИЈа- КОЈУ зову "наука о тачности :- Је У 
веома динамичиом развоју са тенденцијом норенитих измена. Ове измене мораЈу бити 
веома значајне - а то баш представља драж астрометрије у садашљем тренутку. 

Др Ђ. Телеки 
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О КВАЗИ СТЕЛАРНИМ ОБЈЕКТИМА 

Др . Ален Сендејџ је године 1960. изнео једно важио саопштеље, на редовном 
састанну Америчког астроиомсног друштва, ноје је много заинтересовало присутне. 
Овај састанан, одржан тоном последља четири дана децембра, је намељен сумираљу 
отнрића и проналазака у протенлој години. 

Др. Сендејџ је реферисао, да је јаки радио извор означен као ЗС 48 могао 
бити идентифинован са звездицом 16-те привидне величине, у сазвежђу Троугла. 
Оно звездице налазио се нао нени слаб прамичан магличасте материје, чије су ди
мензије биле 12" са 5". Спентар ове звезде, који су добили сам аутор реферата и 
љегови колеге, Др Гвидо Мјунч и Др. Џесе Гриниrrајн, био је спектар који до тада 
није нигде био забележеи, бар не када су у питаљу звезде . Није у спектру било ни 
трага од водонина. У љему су се виделе линије наизглед неутралног хелијума, па онда, 
јонизованог и јасне тtније налцијума и кисеоника. Ово све је доводило до могуliег 
објашљеља, да није била по среди звезда, вeli врло удаљена маглина. Исто тако, није 
било исt<ључено да је то преостатак супернове. Радио зрачеље је било дотада откри
вено, осим на Сунцу и унутар гасовитих маглина наше галансије, или у преостацима 
супернових, или галаксијама. 

Пола године насније, на ј унсном састанну дpynrrвa, констатовано је, да у том 
подручју није било експлозије супернове, истина у ограниченом интервалу од 1895. 
до 1952 ., за ноји период се располаже фотографским плочама (Харвардским) тог 
nредела неба . Астрономи Смит и Хофлајтова су за ту сврху прегледали 2.500 плоча. 
Исто тако је установљено, да од Ј898. није заnажен нинакав варијабилитет сјаја већи 
од ± 0.2 маг . и , најзад, никакво мерљиво сопствено нретаље сумљивог објекта. 
Иnак, ЗС 48 могао је бити преостатак нене врсте енсплозије звезде тиnа нове. 

Метјуз и Сендејџ су 196З. открили, или боље речено- идентификовали, још 
два врло јака радио извора. То су били ЗС Ј96 и ЗС 286. Они су идентификовани са 
звездоликим објектима . Први је идентификован са звездом, или таквим објектом, 
18-те привидне величине. Магличасти пратилац, или обвојница, има димензије З" 
са 1 ". Други извор, ЗС 286 је звездолниа творевина, 17. привидне величнне, али ни
каква магличаста обвојница није могла бити опажена. Ово све је изведено диреитиом 
фотографијом подручја из којих долази радио зрачеље. 

Ниједан од три сnектра тих трију објеката није, чак ни незнатно, налик један 
на други. Док су у nрвом запажене широне емисионе линије, други објекат има не
лренидни спентар без инакве упадљиве одлике, а треliи има једну апсорпциону и једну 
емисиону линију. Никанво мерљиво сопствено нретаље ови објекти не показују. 
Па и боје су им несвакидашље. Нарочито обилују ултра-љубичастим зрачељима. Пре
цизна фотоелектрична мереља показала су, да се јачина сјаја пoнenrro меља у интер
валу од 1З месеци за први нвази-<Теларни објенат, док радио зрачеље, тј . љегова ја
чима, остаје наизглед константна. 

До краја године Ј 965. пронађено је и признато за квази-<Теларне објекте око 
60 радио-извора. Одличну листу тих објената публюювао је Др . Линдзи, директор 
Астрономске опсерваторије у Армафу, Северна Ирска. Он у свом списку даје тачне 
положаје, ректасцензију и деклинацију нвази-<Теларних извора, привидну величину, 
извор одакле је прикупљен податаt<, нао и ненолико нолона са важним техничким 
подацима. 

Квази-<Теларни објекти, ноје скраkено називају нвазарима, још увеt< су ве
лина загонетка астрономије и астрофизике. 

Др. Џесе Гринштајн, један од првих nроналазача нвази-с1·еларних објената, 
ренао је за љих, да су најбизарнији и најзапањујуkији објенти, ноји су июща осмо
треии у пољу вида астрономских инструмената. 

Првобитни назив за квазаре био је : "Квази-<Теларни радио извор". Године 
1964. астрономи из САД nокушали су ове објекте да назову именима: Бонанца и 
Даласна звезда, обзиром на места где се први пут почело са теоретским предочавањима 
ове појаве, но, сасвим разложно, предлог је пропао. 

Квази-<Теларни извори, ноји емитују сјај као обичне звезде, а радно таласе као 
читаве галаксије, добили су најзад назив квазар, који није ниnrra друго до скраћеница 
од нвази-<Телар. Овде је nрихваћен предлог америчног астронома , Хонг-Ји-Чиу-а. 
Он је родом из Шангаја, юtаче је амерични научшщ и сар:щниt< Годаровог института 
за васионсt<а истраживаља. 
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Врло тачно одређиваље положаја и обmrна радио извора ЗС 273 извели су, 
1963. године, Хазард, Менеј и Шиминс, норнстеlш методу Месечевих онултација. 
Испоставило се да овај нвазар има две номпоненте, удаљене нешто оно 20". Оно осам
десет процената радио зрачеља долазило је из тзв . језгра номпоненте Б; ово језгро, 
чије су димензије свега 0 .5", оr<ружено је неном врстом халоа, днјаметра 7". Компо
нента А има језгро 2" и хало 6". Положај номпоненте Б тачно се понлапа са положајем 
једне звезде 1 З. привид~е величине. Спентар звезде је внше него необичан , он обилује 
разиим емисионим линИјама , разних интензитета. 

Прво се мислило да су ово релативно блисне, али врло необичне и сиkушие 
звезде у нашој галансији. Међутиhl, спентри и друга проучаваља су поназали да су ово 
удаљеии делови још нано далених глансија . Употребом Хаблеове нонстанте добила 
се удаљеност за, на пр., два спомињана нвазара ЗС 273 и ЗС 48. Оии су удаљени 500 
и 1100 мегапарсена, респентивно. 

Квазари су ново поље рада и сваким даном све внше објената ове врсте биkе 
наталогизнраио, упоредо са принупљањем све нових и нових податана о љима, ноји 
ke помоkи да се схвати овај заю1мљивн феномен. 

Осим нвази-стеларннх извора, Сендејџ је реферисао године 1965 . у Астрофи
зичr<ом журналу, да је пронашао нову врсту објената , тзв . нвази-стеларне галансије, 
ноје не емитују радно зрачеље, али имају велино помераље црвеног дела спентра, 
нао и нод обичних Ј<вазара, са истим особеностима спентра, нао и истим нолор-юr
денсима. 

Оне су раније припадале Харо-Лајтеновим звездама слабог сјаја, а веkииа љих, 
чија је визуална магнитуда испод 14.5, су поднласа у нласифинацији галансија наз
вана плаве номпантне гала1<сије, ноје због удаљености и релативно малих димензија 
изгледају нао плаве звезде слабог сјаја. 

Најсјајнији нвазар на Линдзијевом списну је помиљани ЗС 273, чија је ви
зуалиа привидна величина 12.8, а ноординате за енвинонциј 1950.0 : Ј 2h26mЗЗs -
рентасцензија и + 02°19.'7- де1<nинаци ја . Ко има довољно јан инструмент, требало 
би да баци поглед на један ова1<0 занимљив објенат. Просечна привидна величина 
нвазара је оно 17 до 18 маг., зашта је потребан врло снажан телесно п. 

Ко жели да прочита први Сендејџов извештај о новим објентима, до тада не
познатим и анонимним, наkи ke приназ, не у неном стручном часопису, вeli у попу
ларном "Sky апd Telescope" - за годину 1961 . на стр. 148. Тај први објенат са при
видном величином 16.2 налази се у сазвежђу Троугла , у близини чувене маглине 
забележене у Месијеовом наталогу маглина. 

Драгослав Ексингер 

Za naie amatere 

FOTOGRAFISANJE SATELIТA 

Sпimaпje putaпja satelita vrsi se jos od prvih dапа пjihovog lansiraпja, veoma razli
~itim instrumeпtima - od пajjedпostavпijih do najslozeпijih . Ovde се Ьiti re~i о nekim 
nacinima fotografisaпja putaпja satelita ЕСНО I i PAGEOS, sto је kasпije korisceпo i za 
sпimanje putiщja brzih raketa AGENA i COSMOS. Posto је svrha ovih fotografija Ьila 
dobljanje sпimaka putanje satelita kroz odredeпo sazvezde, Ь!епdа kamere mora da ostaпe 
otvorena da Ьi ostavila neprekidan sпimak па filmu - umesto pojediпacпog sпimka. Za 
sporije satelite vreme ekspozicije treba da bude reda minuta. 

Iz tih razloga osnovпa karakteristika kamere treba da bude sposobnost za dugu vre
meпsku ekspoziciju. Ovo se moze postici na dva пасiпа : а) jedan pritisak otvara okidac а 
drugi ga zatvara, ili Ь) okidac ostaje otvoren samo dok је otpusten zicani okidac. U ovom 
drugom slucaju pozeljna је upotreba mehanizma za zakljucavanje (zaka~iпjanje). Sem ovoga 
nije potrebna nikakva skupocenija kamera, mada, ukoliko su sociva ја~, jasno је da se njima 
moze vise postici. Medutim, sasvim zadovoljavaju uoЬicajena staпdardпa so~iva f/2,8 i 
f/3,5 jeftine 35mm-ske kamere; ustvari, posto sociva sa duzom zizпom daljiпom daju Ьоlје 
uveeanje, vece kamere su podjednako dobre iako su njihova so~iva оЬi~по manja. Stoga је 
jast;to da се se pomocu telefotokamera doЬiti bolji rezultati, ali ovde opet koli~пik f/broj 
tez1 da raste. 
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Korjsno је da se upotrebj zakloп za oc jva; on sprecava prjJaz svetlosti jz susedпih 
kuca, а deluje kao primitivni zakloп od kise ј vlage. Drugj osпovпi zahtev је ~rs ta podloga 
za kameru za vreme ekspozjcije. NajboJjj nacjn za ovo је upotreba s tabjJпog troпoka јЈј 
а dva zgloba ilj sa loptasrjm zglobnim lezajem. 

Noc treba da bude vedra. Najmanjj tragovj mag1e teze da krenu S\retl t _uljcnih 
vet jJjkj. ј Meseca ј da relatjvпo osvetle пеЬо. Treba jmatj na u.mu da jako sateljt jzgleda 

mnogo svetJjji od пеЬа, njegova slika se krece kroz emuJzjju dok se slika neba relatjvпo malo 
krece u toku ekspozjcjje. Zato је ' 'reme ckspozjcjje za ateJjt znatno .manje псgо vreme za 
nebo, а kada је пеЬо ved.1 o "gustjпa neba' moze da pokrjjc sliku traga ateJjta. Ovo se jsto 
odпosi i па slucaj kada satelit prolazi Ьlizu Meseca. Stoga је пајЬоlје izbegavatj sпimaпje 
putaпje kraj Meseca. 

Uvek moze d Ci do trzaпja kamere . То se moze jzbecj ako se otvaraпje ј zatvaranje 
okidaca prjlikom ekspozjcjje vrsj tako sto se јеdла ruka drzj jspred sociva pre otpustanja 
z j caпog okjdaca. Treba vodjti racuпa da se tokom ekspozjcjje kamera пе dira i пе pomera. 
U toku ekspozicije socivo treba zakloniti nekim kartoпom и tokи 5 sekuпdj и odredeпom 
vremeпskom jпtervalи, kojj se vjdj па sJjcj 1. Ovo omogucava dоЬјјапје dvejи refereп
tnih tacaka dиz риtапје а moic se korj stjrj ј za odredjvaпje јасјпе sjaja sateJjta sa razJjcitj.m 
jпteпzitetom. Ocekivaпa putaпja satelita se prvo prosrudjra, da Ьi se паs1а пеkа poznata 
grиpa zvezda јЈј konfjgиracjja koja se lako prepozпaje и ЬЈјzјпј taCke па kojoj treba da dode 
do maksjmalпe elevacjje satclita. Socivo se postavj па beskoпacпost ј роtрипо otvori . Ka
mera se zatjш иpravj prema odabraпoj grupi zvezda. Kod sporjjih sateJjta kakvi sи ЕСНО 
jJi PAGEOS, jzbor grиpe zvezda nюze se cesto jzvrsitj и pos ledпjem trenutku. Medиtjm, 
kod brzih sateJjta, kamera treba da se rапјје иpravj u odredenoш pravcи ј ceka strpJjjvo, 
po§to и rјш s lиcaj evjma nета vremeпa za podesavaпje polozaja kamere и poslcdлjem tre
nиtkи. 

Filmovi i razvijanje 

Posto ekspozjcjja tragova sateljta па fjJmи zavjsi od dи~јпе vremeпa и kome је svet
los t fokusjraпa па odredenи tackll emнlzije , mora se za brze sateJjre uzetj veca brziпa filma. 

Ђ·аg satelita 1964 - 04А , Ес/10 2 
kroz sazvezde Persej, 16 decembra 1965. 
Tacka А oznacava pocetak prekida traga 
11 t~·ajanju od 5 sec, 11 17 cas. , 44 mi11. 32 
sec. (Vreme obilaska: 2 casa 50', dekN
uacija 43. 5°/. 

, .. 
l'lir~ 

1,.. 
~ 1'E.R.5EU5 

Takode је potrebпa veca brzjna filma za s laЬije satelite. U potrazi za sjtпo-zrвastim 
fjJmшn prvo је ироtrеЬ!јеп Рап F ј razvjjaп и Uпjtolи. Na пјеmи sи sпimaпj tragovj sa
teJjta ЕСНО, а! ј sи bllj vrlo пејаsпi ра sи se па sпjmkи vjdele samo svctJjje zvezde ~ak ј kada 
је radeпo pod optjrnaJпjm иslovima . Kada је ироtrеЬ!јеп Trj-X razvjjaп и Solиfiпu, do
Ьiveпj sи vrlo dobrj tragovj ЕСНО-а kroz bogato polje zvezda. Medиtim kada је иС'јпјеп 
pokиsaj da se snjmj raketa Kosmos-110, dok је jos пеЬо Ьilo relativno svetlo od zalazeceg 
Sипса, иopste пiје zabelezeп nikakav trag na filmи, Ocevjdпo da se sjtпo-zrnasta strиktиra 
rnora zrtvovati, ako se zeJj doЬijanje rezиltata. Do sad.a sи пајЬоЈјј rezиltati postjgпutj 
fjJrnovjma HPS razvjjaпjm и Uпitolн. 

(рrеша "Spacefligl1t", april 1967) Bogdan Aleksii, dip l. fiz. llem. 
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Астровомско штвво ваших старих 

ГОРИЧКИ ЗБОРНИК 

У време nропадаља српскнх средљеве r<овних држа ва n д најездом Агарјана , 
настало је једно дело ноје за нас претставља драг цен нзвор оба всштеља - поготову 
што је ованвих извора веома мало сачувано - о тпаљнма ноја занимаху учеt-Гhје нру
гове у нашем народу . Дело на но ј ем ћемо се задржати настал ј е уЗети , управо у он 
тешно време нада су љеrл-r становн:ицн трошилн свој е п оследље снаге да очувај у свој у 

слободу, с једне стране од све јаче г турсног лрнтисна , а с друге стра не од t•rнтрига 
nохлепне млетачне дипломатије , ној а се труднла да претљама 11 изнуђиваљем лрнграбн 
српсне земље. 

Гори'IКU збориик- то је назив под но ј им ј е во дело данас познато - писан је 
на Старчевој Горици (или Старчсву) . Горrщама се нази вај у мала острва на Снадар
сном Језеру, ноја се r-шжу једно за другим дуж љегове западне обале. На Старчево ј 
Го рици налазио се већ одавно ма t а ст нр у номе је , оно ј 440, t<ада ј е рунопис састављен , 
живео веома начнтани и учеrш налуђер Нин н Јерусаm1 ,11 ац . З а Горички зборт1к имамо 
да захвалимо љеговом знаљу и труду . Постоји , међутим , ј ош једна личност ноја је 
танође заслужна за постанан ове наше старине. То ј е Јелена, нliи юrсза Лазара. Удата 
прво за Ђурђа Балшиliа , с rюјим је имала сина Балшу III , Јелена се после мужевљеве 
смрти, ј403, удала за босансног вслинаша Сандаља Хранића , 1411. У овом међу
времену од осам годщrа била ј е, може се слободно peliи , сувладар свога веома младога 
сина, водила државне послове и с променљивом срећом носила се с Латинима. Чаt< 

и после удаје за Сандаља одржавала је теснс везе са земљом свога сина , па и после 
љегове смрти ј421. Као једна од најпросв еl1снији х српсних жена средљега вена, уче
ница монахиље Јефимије , Јелена се интсрссовала за разноврсне I<ултурне антивности. 
Сванано је познавала све учеие људе у земљи свога мужа и сина, па и горичног мо
наха Нинона . С Ниноном, нога ј е веома поштовала , дописивала се, сванаt<О по удаји 
за Сандаља, јер је отада живела углавном у граду Кључу , доста удаљеном, за оно 
време, од мирне снадарсне горице. 

Пошто се нћи ннеза Лазара занимала за религиј у , философију и природне 
науке, Никон је, допуљујуliи љихове повремене усмене разговоре, отпочео да се с љом 
дописује. Свана1<0 на љено тражељс, писао јо ј је о светом Сави, о историји јеру
салимсних црна ва, о монаllЛ<ОМ животу, манастирсним правилима ... Постао је не1<а 
врста љеног духовног учитеља, иано је по годинама био много млађи од ље. Јелена 
је рођена око ј 368, а Нинон је морао бити рођен ј 2 до ј 5 година доцније. Обо је су до
живели дубону старост. 

Писма ноја су једно другом писали I-Iинон је СI<упио, средио , одабрао она 1юја 
могу бити од општег интереса и од љих саставио поменути Горичкtt зборник . Са овим 
послом био је готов 1440, ла је нљигу послао Јелени у Кључ. Но Јелена је дарова сво
јој задужбини, малој цркви на Брезавици, танође једној од горица Снадарсног 
Језера. 

Од разноврсног градива у доста обимном Горицком. збориику на астрономиј у 
се односи само мали део. Можемо nоменути, не задржавајуliи се на љима јер не прст
стављају нинанву новину, излагаље о ствараљу света, прилагођено Старом завету , 
затим легенду о Ситу, треliем Адамовом сину ноји је дао имена звездама, па је данле 
био први астроном; ту је и легенда о Авраму, ноји, по Нинону, он у томе следи старије 
писце, "дан бист от отца својего учити се звездоч 'тију", па је и он ваљда био нени 
зналац звезда; налазимо, најзад, и легенду о царсном сину Мелхију, но ји се једне ноhи 
дивљаше блистаљу звезда, па се после тога побунио против вере ноју исповедаше 
љегов отац. 

Важнија су за нас Нинонова расматраља о облину Земље и љеном положају 
у простору. Он у почетну овога излагаља изречно тврди -да Земља није ни четвороуг
ласта, ни троугласта, већ слична јајету, данле лоnтаста . Знамо већ да је поређеље 
Земље са ј ајетом било уобичајено у средљем вену. Нююн се притом позива на јелинсне 
рунописе, да они приписују Земљи ованав облин, уз истовремено тврђеље да Земља 
"висит жена в'здусе". Стари нису знали да је висина Земљине атмосфере веома мала 
У поређељу са пречнином Земље, а нени су чан претпостављали да се ваздух простире 
све до неба. Отуда оно Ниноново "виси на ваздуху" има значеље да је Земља усам
љена у простору, да је без ннаквог ослонца , о нојем говоре пена народна предаља, п 
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са свих страна онружена ваздухом. Горични усамљеню< био је, данле, добро обавештен 
о стаљу грчне науне. Важно је да он прихвата научно објашљеље облина и положаја 
Земље у васиони , објашљеље засновано на доназима ноји су већ у староме всну при
нупљеин, а не ненаучно упиљаље неt<их писаца , на истону и западу , да донажу нано 

је Земља равна, четвртаста, а небо постављено на стубове ноји се уздижу са ивица 
Зем ье- само зато да бн одговарали жртвеном столу и шатору 1юјс описује Мојсије. 

Питаље лебдења Земље у простору , иано се зна да је она веома вслина и тешна, 
ве hla занимаше горичног монаха. Он још једном у своме рунопису понавља да Земља 
нс стоји ни на чему, него виси на ваздуху , да "само собо ј у стежет се и сто ј нт" . У 
овим љеговим речима налазимо далею1 одраз Плутарховог глсдишта. Овај класични 
писац објашљава, наиме , да све тежи према средишту Земље и пада према љему, па 
данле и делови саме Земље . Пошто су се сви делови Земље приближили нолино су 
могли средишту теже, поспrгнута је равнотежа, па отуда Земља и нема потребе за 
неним материјалним ослонцем, нити може било нуда пасти . Овај рани наговештај 
силе теже био је , нао што видимо, и нод нас познат. 

Нинон затим одбацује причаља неюrх "несмислених" о томе нано Земљу држе 
седам стубова, иано се они позивају на Солом у на, па поставља правилно питаље: 
на чему би онда сто ј али ови стубови? Њему је, према томе, јасно да прибсгаваље сту
бовима или канвим било другим подупирачима Земље, ма t<олино они ишли у дубин у , 
претставља само избегаваље и одлагаље одговора . Овај одговор и не може се дати све 
дон се не призна да је Земља лоптаста и да се налази "у средини неба" - да се по
служимо изразом присталица геоцентричног система света . У једном од писама Јелени 
заиста се и наглашава да је Земља са свих страна подједнано удаљена од неба, "и с 
гору, и с долу, полуноштија (север) и полудне (југ), н по в 'судже велми отстојит 
се среде небесније пропасти, јаноже лета је" . Као што видимо, Нинон се не брине да би 
Земља могла пропасти, због недостатна чврстог подупирача, и не Chleтa му то што она 
лебди сред небесне пропасти, или бездне, за ноју су стари замишљали да се "испод" 
ље налази. 

Постоји, међутим, и једно друго питаље на ноје Јеленин учитељ не даје јасан и 
потпуно тачан одговор. То је питаље антипода . О љему су расправљали и нласични 
и црнвени писци, решавајући га сваки на свој начин, служећи се својим расуђиваљем 
и "доназима". !{ласични писци су углавном прихватили могућност да антоподи по
стоје, иано су сматрали да се прено жарнога појаса Земље не може прећи, па је тано 
иснључена могуlшост општеља становню<а северног умереног појаса са онима јужног 
појаса. Антиподи дакле у теорији постоје, било људи било животиље, али прантичног 
доказа нема. Црнвени писци, истина не сви, не прихватају ни теорисни ·могућност 
постојаља антипода. Они полазе од тога да су сви људи Адамови потомци, па пошто 
се Ноје после потопа иснрцао на северној полулопти, а преко жарнога појаса не може 
се преliи- из разлога 1юји истичу и класични писци- то на јужном умереном појасу 
не може бити људи. 

Вероватно везан овим последљим тумачељем, Нинон наже на1ю он не вели да 
под Земљом (мисли: на супротној страни Земље) има људи, па ни других животиља, 
осим оних ноје лете или пузе. Немајући јасну представу и сили теже, да она дејствује 
према средишту Земље без обзира где се нено тело налазило, Нинон је ваљда сма
трао да се птице могу нрилима одржати у ваздуху и изнад супротне стране Земљине 
лопте, а гмизавци се припију за тле па не могу пасти. Може се приметити да је ова 
уздржаност Никонова у противречности са љеговим ставом да се Земља сама собом 
стеже, па према томе да мора стезати -привлачити-и све што је на љој. Он је о томе 

. морао размишљати, али није хтео да се одвећ удаљи од схватаља ноје је било уiюре
љено још у љегово време у црt<веним нњигама. Отуда љегово нолебаље . Треба га 
разумети јер у љегово време доназа да постоје антиподи још није било. Требало је 
још ченати на велике подвиге португалсних морепловаца, ноји ће доказати да човеЈ< 
може поднети топлоту у жарноме појасу и посведочити да и с друге стране полутара 
има људи. 

У Гори11ки зборник је очигледно ушла сва преписна између Јелене ·и Нинона 
по питаљима ноја су од општег значаја, јер је Јелена усноро потом умрла, ј442. 
Нешто пре љене смрти, 25 новембра ј441 Нинон је својом руном написао љен те
стамент, ноји је до данас сачуван. На тестаменту се потписао као Нинандар, јер је у 
међувремену променио име. Доцније, али не знамо над, Нинон, односно Нинандар, 
прелази у манастир на Враљини, нешто већем острву Снадарсног Језера. Ту је дуго 
живео, био игуман и проигуман, а вероватно је ту и умро, после 1468, ноје се rодине 
последљи пут помиље. 

Ненад JaнкoiU!i 
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ДЕВЕТ ЛЕТОВА СОВЈЕТСКИХ КОСМОНАУТА 

Недавно трагнчн онончани лет сов јетсног н см наута Влад11М11ра Ј< омар ва, 
ноји се no други nут в инуо у Ј( смос и тано забележно деветн по реду лет у npor·paмy 
освајања носмичног пространства д стране Совјетсног Савеза, учинио је да се В Ј а
тима мало уназад н да се у једном r<paheм nрегледу п тсетнмо на успеле летове сов
јетских космонаута. Успетн за тано релатн в н r< paтr<o време , уз сам једну жртву, на 
тако стрмом путу до звезда - представља огроман успех с вјетсrшх тручњаr<а н 
носмонаута, наме се ни највеhн оптнмисти нису надалн . 

Пре него што пређемо на летове са nосадом , сетимо се сам да је први совјетсни 
вештачки сателит "Сnутњин 1" лансира и 4 онтобра 1957 годнне , а веh 2 јануара 1959 
године лансирана је nрва аутоматска сташща "Л у на 1 ". Успех ва два лета је би 
огроман: у nрвом случају то ј е би први п ут у ист рнј н лет једног вештачног тела 
уnуhеног са Земље, ноје је нружнло оно наше планете , а у другом је шта вr-rше вс
штачно тело савладало утнцај земљине теже "одлеnнло" се од наше планете н r <ре
нуло nут Месеца. Оба ова лета су наравно била без посаде. 

Нову страницу историје и прва путовања људи у Космос започео је легендарни 
Јуриј Гагарин 12 . априла 196 1. године. Он ј е, боравеlш у бестежинсrюм стању, у 
броду, у трајању од 55 минута, поr<азао да човечији огранr-rза ,\1 мо>не да нздржи сурове 
услове лета и да се nоново врати на матичну п ан ету. 

Други rюсмичrш лет припада носмонауту Герману Титову н ј н ј е, лансиран 6 
августа 1961 године, обишао нашу nланету 17 пута и поназао, нао и његов претходюш , 

космонаут Гагарин , да је лет човена у носмосу потпуно могуh. Истина , Титов ј е имао 
извесне неnријатности у вестибуларном систему, али је лет успешно обављен. 

За овим усnесима уследио је груnни лет нослшч rюг пара А. Нинолајев-П. 
Поnович. Космични брод "Вастон 3" са носмонаутом Нинолајевим лансиран је 11 
августа 1962 г. а веh сутрадан 12 августа 1962 године "у потеру" за "Вастоном 3" 
кренуо је брод "Вастон 4" са Павлом Поповичем. Први rюсмо r-rаут боравио ј е у броду 
94 часа 22 минута, други 70 сати и 57 миrfута. За то време Нrшолајев је са својим бро
дом наnравио 64 круга оно наше планете, дон је "Вастоr< 4" облетео Земљу свега 48 
пута . За време групног лета растојање бродова је у извесним тренутцима изно
сило 6,5 км. 

Пети носмичi<И лет обављен је Ј4 јуна 1963 . г. Космонаут Валериј Биковсни 
провео је у Васиони 1 Ј 9 часова за ноје време је направио 82 нруга оно наше планете . 
Два дана насније уследио је нов лет. То је био шести по реду носмични путнин н 
прва жена-носмонаут Валентина Терјешнова. Она је са својим бродом наnравила у 
Космосу 48 нругова оно наше планете у времену од 70,8 сати. За то време је прешла 
1.971.000к.м. У току тродневног заједничног боравна у Космосу пар Бю<ОВСI<И-Тер
јещнова су дали одговор на низ питања из сnецијатюг програма научно-истражи
вачног нарантера. Један од важних заr<ључана овог лета је и тај да женски организам 
успешно подноси услове носмичног лета у бестежинсном стању. 

Седми хосмични лет на броду нове нонстру1щије "Васход 1", тежине 5320 
кй., извели су 12 онтобра Ј 964 године носмонаутс1<а трајна у саставу пилот-пуновню< 
Владимир Комаров, научних Константин Феонтистов и ленар Борис Јегоров. Они су 
обилазећи нашу планету Ј6 пута, провеm1 у Космосу OI<o 24 часа и Ј7 Atuн и на нрају 
се спустили -на Земљу не напуштајући брод . Ово је било прво спуштање носмонаута 
на Земљу без напуштања брода при атерирању. 

Осми лет носманута Павела Бељајева и Аленсеја Леонова, бродом "Васход 
2", 18 марта Ј 965 године, донео је ново достигнуће: Леонов је излазио из брода и 
задржао се у носмосу оно 10 минута. Bpaliaњe брода на Земљу обављено је први пут 
ручним номандоваљем Бељајева, за разлину од досадашљих спуштања совјетсних 
бродова на Земљу, ноја су обављена уз помоћ аутоматсног вођења са Земље. 

Девети Iюсмички лет, ноји је уследио после nаузе од прено две године, за
вршен је на жалост натастрофално. Као што је већ познато, по други п ут ј е упуhен 
у носмос ИСI<усни nилот, носмонаут, июнењер и пуновнин Владимир Комаров , новим 
носмичним бродом "Сојуз Ј " , спец"'јалне нонструнције, веhим и тежим од свих до
садашњих бродова са посадом. Било је то 23 априла ове године. После 24 часа лета 
проведених у Космосу иснусни nилот Комаров nошао је са бродом на слетање . Због 
квара на падобрансним уређајима, ноји су имаmf задатан да смање велину брзину 
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нретања брода, до овог смањења није дошло и Комаров је са бродом "Сој уз 1" огром
ном брзином ударио о Земљу. Смрт је била тренутна и неизбежна. 

Нови носмични летови совјетсних бродова he се наставити, нада се установе 
прави разлози због нојих је дошло до ове nрве и велине натастрофе на совјетсним 
бродовима са посадом. Биhе то десети по реду носмични лет, вероватно бродом 
"Сој уз 2" . 

Ииz. Драzа11 /(ueJ/ceвuli 

ДВА ИЗВОРА КОСМИЧКОГ РАДИО ЗРАЧЕЉА 

На самом почетну развитна радио астрономије nажњу астронома привукао је 
јани радио извор у сазвежђу Касиоnеје, назван Касиоnеја А. Радио зрачење тога об
јента , на таласу од 3 метра, износи приближно 2.10-22 вайlа /м 2 херца. То је огромна 
енергија, ноја нам долази са велине удаљености - 10000 светлосних година. Тај 
11нтензивни радио извор није се могао одмах идентифиновати са неним видљивим 
објектом. Тен насније, noмohy Паломарског телескоnа од 5 метара, нађена је слаба 
маглина , од ноје се поједина вланна удаљују од средишта маглине брзином од 
7500 кмfсек. 

Даља истраживања поназала су да је та маглина остатан једне супернове звезде, 
ноја се, nрема рачунима, распламсала пре отприлике триста година. 

Механизам постанха радио зрачења остатана супернових звезда у садашње 

време добро је познат. Радио зрачење је резултат ночења елентрона висоних енергија 
у магнетсном пољу маглине, Танав механизам зрачења назива се синхротроним. Ано 
се маглина шири, а посматрања на то уназују, и то велином брзином, онда се енергија 
елентрона и јачнна магнетс1юг поља морају с временом смањивати . То треба да води 
смањењу радио зрачења потона Касиопеје А, јер јачина синхротроног зрачења за
виси од енергије елентрона и јачине магнетсног поља у нојем се они хрећу. 

Радио астрономи поназали су да се ово зрачење стварно смањује, и то за 2% 
годишње . То доназује да је сразмерно нратни прелазни процес у животу супернове 
звезде праћен радио зрачењем, као резултатом натастрофалиог избацивања из звезде 
велине ноличине гасова. 

Слична појава настаје и у језгрима галансија, али у знатно мањој мери. По
назало се да многи јани радио извори имају два језгра и да се идентифихују са неинм 
двојним галансијама. Познати су случајеви нада у радио диапазону галансија постоје 
два језгра, што је видљивим зрацима слабо изражено. По неинм преmоставхама, у том 
процесу рађа се радио галансија, услед натастрофалне деобе језгра галансије на два 
дела, или пан услед избацивања из њега огромних количниа гасовите материје. 

Зрачење језгара галансија, далених и блисних, па и наше, један је од сре
дишних проблема астрофизине и носмологије. Прва испитивања језгра наше Га
лаксије поназала су да се у њему налази веома снажан извор радио зрачења. Он је 
добио назив Стрелац А, јер се налази у томе сазвежђу. Посматрања у центиметарсхом 
и дециметарском диапазону таласа похазују сложену структуру тога извора, ноји се 
састоји од ненолико компонената, од нојих је једна идентифинована са језгром Га
лаксије . Изгледа да је механизам њеног зрачења синхротронсин. Радио таласи неу
тралног водоника поназују да из области језгра Галаксије истиче гас, што указује на 
његову антивност. 

Георгије Бороцки 
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СКУПШТИНА АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 
"РУ'ЬЕР БОШКОВИ'Ь" 

Астрон мсно друштво , Pyi:Jep Б ШЈ<Овнl," одржало је св ј у редовну годншљу 
снуnшпшу 16 аnрила 1967 годнне , у простор11јама Народне опсерваторије. Поред 
члан ва Друштва, СЈ<упшпЈнн су прнсуствовал н нретставници понрета "Науну мла
~има" , Астрон мене nсерваторнје у Београду , на н подружница Друштва из l{рагу
}е вца Сремсне Мнтровнце н 1 знице. С •<упштюЈн је претседава Др Радован Даннl, . 

У нзвсштај у Ј<ојн је поднео снупштинн Управни одбор о раду у протеююј 
г дннн , нстаЈ<tЈ ути су ва;юшј н догађаји везани за Друштво и стање у нојем се налазе 
појенине љегове антивн сти. 

Издаваље "Васионе" захтевал је велине напоре, због недостатна средстава 
нојима се ранијих г дина располагало, алн је Друштв ипан успело да изда сва чети
ри предвиђена броја. У часопнсу су почели сарађн вати н млади сарадницн Народне 
опсерватори ј е. 

Рад Народне опсерваторнје био је юпензивннјн него ранијих година. Њею1 
сарадници отпочели су 11 са самосталним nосматраљима, а и разноврснијим него прет
ходне године. У раду су се нарочито иста1ши Гајић Драгутин, Геземан Бранислав, 
Грујић Ј ован , Димитријевић Радован , Живановнћ Ню<ола, Ивановић Зоран, Лунић 
Миле, Марновић Драган, Срејнћ Нинола н Чучновнћ Војислав , nоред осталих ноји 
су танође допринели да се рад Народне оnсерваторије nравилно обавља. Треба на
рочито нстаћи потп уно залагање свих сараднина прилином nосматрања помрачеља 
Сунца од 20 маја 1966, ноји су, nретходно обучени од стране Аленсандра I<убичеле, 
обавили низ nосматраља, веома успелих, а исто тано за све време трајаља nојаве да
вали потребна објашљеља принуљеној омладини и грађанству. 

У Ј 966 години нађена су средства и донета је одлуна да се набави мали плане
тариум Цајс. Он ће бити смештен у згради старога ама;11а, у дољем граду, ноја ће се 
за ту сврху адаптирати. Сви припремии радови су сноро завршени, тано да се почетан 
грађевинских радова оченује за ј ун ове године. Надзор над радовима врши Завод за 
заштиту споменина нултуре Београда . Ано се предвиђаља остваре, планетариум би на
јесен могао отпочети са радом . Од љега се оченује да у знатно ј мери појача рад Дру
штuа на nопуларизаци ји астрономије, нао и на nомагаљу наставе астрономије у ШI<<r 
ама . Донета ј е, наиме, одлуна да се астрономнја поново уведе нао посебан предмет 

у гимназије. За ово увођеље Друштво се залагало већ низ година, тано да га може 
сматрати и нао свој успех. 

Ради оланшаља увођеља наставе астрономије у гимназије, Друштво је прошле 
године одржало један семинар за наставнине . Семинар је nосеlшвало десет наставнина 
из Београда и унутрашњости. Један други семинар одржаће се почетном идуће ШЈ<ОЛ
СЈ<е године, септембра Ј 967. 

Сr<уnштина је nотом саслушала извештај е претставню<а подружница : профе
сора Владимира Стефановића из Крагујевца , nрофесора Душана Ланиhа из Сремсне 
Митровице и ученина Љубомира Шашиначrюг из Лознице. Подружница у Крагујевцу , 
ноја ради при гимназији, забележила је видан успех. Она има оно 150 чланова , махом 
ученина, ноје су љихови nрофесори Милан I<apнh , Владимир Стефановиh и Драго
љуб Миливојевић заинтересовали и одушевили за астрономиј у . У подружници 
се обављају посматраља неба, држе се предаваља и саста•щи на нојима се диснутује 
о новостима из ове области, принупљају вести и члащи. На челу подружюще у 
Сремсној Митровици био је досад професор Ланиh, ноји је са много љубави одржавао 
на онупу везнЈЈ<И број ученина , приређивао предаваља и посматраља неба. Њеr·uво 
пензионисаље и пресељеље у Београд не би требало да доведе до слабљеља рада ове 
досад најанти вније подружюще. У тону 1966 године образована је и подружница у 
Ј l озници, ноју nредводи проф. Емилија Остојић. Ова nодружница је засад без ин
струмената, па не може у пуном обиму да разви је своју делатност. 

Снуnштина је потом усвојила нови Статут Астрономсног друштва "Руђер 
Бошrювић", прилагоl)ен новим заЈюнсr<им nроnисима, ноји ће осим тога оланшати 
уnрављаље Друштвом. 

После излагања завршног рачуна и финансијсног nлана , саслушаља извештаја 
Надзорног одбора и доста опширне диснусије, Снупштина је дала разрешницу Уп
равном и Надзорном одбору. У нови Управни одбор, на основу новога Статута, ушли 
су: nретседнин Др Бранислав 1/Јеварлић , геиер:нщн сенретар Ненад Ј аЮ<овиh, чла-
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нови Др Радован Данић, Перо Ћурновић, АлеЈ<сандар Кубнчела, Милан Мијатов, 
Драгутин Ћуровић, Софија Саџанов, Божена Јlубурић , Душан Ланић , Инж. Коста 
Сивчев, Др Мнлош Зеремсни, Драгутин Гајић , Миле Лунић, Милан Карић и EMJJ

msja Остојић. Надзорни одбор чине : Јелисавета Арсенијевнћ, Георгије П повић 11 

Иван Панвор . 
Осим т •·а, Снупштина је изабрала за Јl очасЈЈе чланове Друштва , имајући у 

виду љихове д садашње заслуге за разво ј Друштва н осюшаље Народне oncepna
т рије, Др Радована Даш1ћа и Перу Ћурн вића . 

По завршетну рада Снупштине присутним члановима 11риназан ј е фнл~1 о 
номрачељу Сунца од 20 маја 1966. Филм су нзраднлн нснључиво чланови Друштва 
н сарадници Народне опсерваторије . Најзанимљивији део фиЈrма је ТОЈ< по~1рачења 
Сунца, снимљен помоћу филмсне намере nричврщћене за дурбин. То је низ појс
диначиих снимана - добијених сване десете сенундс у тону три часа трајаља nомра
чења- но ји рспродуновани на платну приназуј у, за само један минут, наизменичне 
изгледе Сунца у тону целе појаве. На филмсном снимању тона rюмрачења радиш·• су 
Јован Гру јић , Зоран Ивановић, и Миленно Карановић. 

ISPIТIVANJE ATMOSFERE POMOCU 
SLOBODNO PADAJUCE SONDE 

Н. Ј 

Skora!nji eksperimellli potvrdili su mogui nost ispitivanja atmosferc 
pomoi u slobodno padajuie sonde pri сети se те1·епјет iustrumentima postav
ljenim ua samoj soudi moze dobiti dovolj11o taёan profil nepoznatc atmosfere 

planete. 

Ujutru, 8 јuпа 1966 godiпe јеdпа mala kapsula sa iпstrumeпtima izbaceпa је pomocu 
Ьаlопа па visiпu od 130.000 stopa (oko 40 km. prim. prev.) i usmereпa је izпad izabraпe 
oЬiasti, raketпog ceпtra Uajt Seпds (White Saпds) u Novom Meksiku. Kapsula је pocela 
lagaпo spustaпje па komaпdu sa zemlje. Za vreme slobodпog раdапја kapsula se ubrzavala 
skoro do brziпe zvuka u oЬiasti atmosfere sa gustiпom slicпom опој koja se ocekuje Ьlizu 
povrsjne Marsa. 

Mada ne sasvjm tаспа, ova simulacija dopusta sasvjm dobru proceпu ј donoseпje 
korisпih zakljucaka koji se odпose na istrazivaпje plaпete. Struktura atmosfere, i putaпja 
kapsule mogu se odreditj jediпo mereпjem pritiska, temperature i ubrzaпja, narocito za 
vreme podzvucпog, zavrsпog dela putaпje pri spustaпju па plaпetu. 

Postoje vise vazпijih razloga zbog kojih је potrebпo da se povratak kapsule vrsi 
podzvucnom brziпom. Na primer, potreba odgovarajuceg vremena рrасепја kapsule posle 
sumraka а pre udara о zemlju sugerise potrebu podzvucпog leta. Znaci kapsula treba da је 
praktjcno sto laksa i da jma oЬiik koji daje veliki aerodiпamicki otpor cak ј pri prolazu kroz 
razredenu atmosferu, kao sto је na prim. atmosfera planete Marsa. Pri prakticnom ispiti
vaпju Venere, vreme leta podzvucпom brzinom, Ьiсе, naravno, prilicпo dugo zbog debelih 
i gustih slojeva atmosfere koji prema sadasпjim iпformacijama okruzuju ovu plaпetu. ~ta 
vise tehnika odredjvaпja strukture atmosfere plaпete pri spustaпju velikom brziпom, ba
zirana na mereпjjma ubrzaпja kapsule, davala је manju tacпost ,prosto zato jer је vreme 
leta sa podzvucnom brzinom duze, ра је ј integracija merenih velicina ро vremeпu tacnija. 
Odavde proizilazj da zavrsna faza zahteva dodatnu merпu shemu. 

Da Ьi se to omogucilo kapsula treba da merj brzinu, pritisak i temperaturu. Medutim, 
da Ьi se odredila brzina potrebno је poznavati molekularnu teziпu gasa, а za odredivanje 
vjsjne treba znatj ugao putanje leta. Autorj su razvili razlicite metode analize jstih poda
taka da Ьi se omogucilo potpuno upozna·vaпje strukture atmosfere, putaпje kapsule i srednje 
molekularne tezjne gasa. Ovj podaci iz aпalize uporeduju se sa rezultatjma iz eksperjmenata 
balonom, ј dobljeno је vrlo dobro slaganje. 
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Eksperjment sa kapsulom: za vreme spustanja instrumentj u kapsu\j mere lokalne prj
tjske, temperature ј usporavanje sonde . Qvj podacj se salju na zemlju radjo putem pomo~u 
desetokanalnog FM-FM odasj\jaca. Pracenje radarom ј uoЬicajena m~t.eoroloska mer.~ nJ~ 
su jzvrsena da Ьi se doЬio jedan standard prema kome se mogu uporedш rezulta!l dоЬ•Јеш 
merenjem iz kapsu\e . Sama kapsula, prikazaпa na sl. Ј , ро rjpu prjpada famj\jjj \akih koп
struJccjja sa ve\jkim aerodinamjckim otporom, pogodпa za ulazak u atmosferu Marsa. Teska 
је 37 /Ь (oko 17 kp, prjm. prev.) ј ima ve\ikj spoljпj precn.ik od 30,5 iн. (oko 780 mm, prjm. 
prev. ). 

S/ika Ј. - Kapsu/a teZiнe 37 lЬ i maksi
ma/nog p1·ecнika od 30,5 i11. Temperatш·ski 
davaёi vire, lcvo i deSIIo, izva11 te/a kapsu/e. 

Struktura kapsule tezj 16 IЬ, (oko 7,2 kp ) а ravпoteza је ostvarena pomocu merпjh 
jnstrumenata, sjstema odasj\jaca, baterjja ј radarskog ugaonog reflektora. KapsuJa је jz
radena kao sendvjc konstruJccjja sa jspunom (jezgrom) od balza drveta deЬ\jjne 3/8 iн. 
(oko 10 mm) jzmedu staklenih v1akana. Ovakva strulctura kore kapsule njje pogodna za 
odЬijanje talasa prateceg radara, te је zato potreban reflektor. 

Za ana1jzu se korjste podacj doЬijenj samo od jednog davaca prjrjska odnosno tem
perature; medutjm, korjste se pet davaca prjtjska ј dva davaca temperature uglavnom 
radj vj§e podataka. Zele\j smo takode da ocenimo rad davaca prjtiska razvijenog od strane 
Ejms Rjsec Centr-a (Ames Research Cente1). Ovaj davac meri dinamjcke promene (vi
bracije) prjtiska u sirokom dijapazonu sa velikom tacnoseu dajuci rezultate u oЬ\iku di
jagrama. Za vreme leta kod ovog instrumenta је oЬ\ast merenja elektronskim putem ogra
nicena do maksimum 250 mb. Dva ovakva davaca pridodata su uz tri standardna davaca sa 
mernim trakama koji mere pritisak od ~ 15 psi, (~Ј atm) i cija је tacnost merenja niskih 
pritisaka relativno mala. Otvo1i za me1enje pritiska postavljeni su u zaustavnoj tacki kap
sule, dиZ konuшog dela bas iza sfernog elementa i na uzgonskoj povrsini zadnjeg dela kap
sule. Dva davaca temperature postavljena su na suprotnim stranama prednjeg konusnog 
dela, sa osecajnim elementima odvojenim oko Ј/2 in. (12 тт) od povrsine tela kapsule kao 
sto је prikazano na fotografiji na slici 1. 

MeraCi ubrzanja su servo-balansirajuceg tipa sto omogucava isk!jucivanje uticaja po
lozaja centra jednog ekvivalentnog prostog klatna. Tri meraca ubrzanja postavljena su u 
teziste. Dva od njih mere poprecna (normalna) ubrzanja sa dijapazonom merenja od ± 1 g, 
dok је oЬI.ast merenja treceg, koji meri aksijalno ubrzanje, od О do 2 g. U jednom ranijem 
projektu kapsu\e teziste је Ьilo proizvoljno postav!jeno u preseku maksimalnog precnika 
te\a. Da Ьi se odredi\a staЬi\nost modela, pre izvrsenih ispitivanja, dinamicki s\icne kap
sule spustane su iz helikoptera sa visine od 2000 ft (oko 600 m, prim. prev.). Ovaj polozaj 
tezista pokazao se nepogodan. Као klasicni primer dinamicke nestaЬilnosti, model, koji је 
Ьiо pusten sa pocetnim napadnim uglom od 30°, oscilovao је lagano poveeavajuci amplitudu, 
dok se nije prevrnuo na oko 150 ft (45 т) iznad povrsine zemlje. Pomeranjem teziSta napred 
za 4% maksimaln.og precnika (tj. za oko 32 тт.) doЬijena је zadovoljavajuea dinamika leta. 

Radi preraёunavanja doЬijenih rezultata merenja potrebno је poznavati koeficijent 
otpora i raspodelu pritiska oko ove konfiguracije kapsule. Ovi podaci, jos neobjavljeni, do
Ьijeni su u Ejms Risec Centru i to : koeficijent otpora u jednom u1edaju za balistiCka ispi
tivanja, а raspodela pritiska u aerodinamickom tunelu promenljive gustine sa radnim delom 
od 12 ft. (3,6 m). Ovaj tunel pripada NASA Ejms Risec Centru. 

Posle kaliЬrisanja instrumenata, merenja i pode§avanja fizikalnih karakteristika 
atatotosferskog broda, сео rad је prene§en na instalacije Air Force Cambridge Research 
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Laboratorje s (AFCRL) kod Н lloman-a AFB, Novi Meksiko. Saradnici AFCRL pripre
mj1i su Ьа1 n za 1an jranje, а sa radлjcj raketnog centra Uajt Sends jzvr§j1j su opsluzjvanje. 
Na fotografiji ( 1. 2) prikazan је сео sistem а balonom zapremjne 4,85 mi1jona kubnih 
stopa ( Ј 37.200 т') ј to na sl. 2,а nep s redпo pre, а na 1. 2 Ь pos1c 1ansiranja. Sama kapsu1a 
se пе vidi jer ј е s akr i veпa jspod koпusпog tita od radiacija, na desпoj stranj horjzonta1nog 
nosaca tereta. Susedne kutije su s is1em za upravljanje ba1onom i ba1ast za regu1jsanje br
ziпe.'peпjanja. 

а ь 

Slika 2. - Gntpa Ai1· Fo1·ce Camb1·idge Researcћ Lal>oratories Holloma11 AFB 
p1·ip1·emilaje lansiranje balo11a; а) р1·е laшira1~ia; Ь) pos/e /amira11ja 

Za vreme spustanja kapsu1a se ubrzava1a do brzjne od 8ЗО ft/s (249 mfsek) na visjnj 
od 109.000 ft, (31.800 т) а zatjm se usporava1a do brzine od oko 90 ft/s (27 m/s) neposredno 
pre udara о tle. Svj instrumentj pos1e spustanja opet se mogu prjmenjtj, 

Osnovnj podacj doЬijenj Ietom kapsu1e prjkazanj su na s1jkarna З, 4 i 5. Zaustavnj 
p1jtjsak (pz), temperatura uspostavljanja (Т u> efektjvna zaustavna temperatura struje va
zduha) i ubrzanje na putanjj (а8) prjkazanj su kao funkcjje vremena od pocetka pustanja 
kapsule. Kapsula је udaijla о zemlju 538 sec, odnosno skoro 9 minuta posle pocetka spu
stanja. Merenja pritiska popravljena su prema zaustavnoj vrednosti pomocu podataka о 
raspodeli pritjska i metode za odred.ivanje Mahovog broja pomoeu rezultata merenja. 
Ova metoda Ьiсе objasnjena kasnije. Dva davaca prjtjska njsu radj1a zadovoljavajuee, uklju
cujuCi jedan kojj је dao djjagram viЬracija prjtiska. Rezultatj doЬijenj od ostala trj, sa po
pravkom prema zaustavnoj vrednostj, da\j su neke srednje vrednosti prjtiska i оле su pri
kazane u funkcjjj vremena na sl. З . Srednje vrednosti temperaturskih podataka ocitanih sa 
dva davaca temperature takode su date u funkcjji vremena na istoj s\jcj. 

Maksima\na razlika u ve\j(:jni pritiska i temperature Ьila је 6% od srednje v1ednosti. 
Ubrzanje na putanji је rezultat triju komponenti ubrzanja merenih za vreme spustanja. 
Pri\ikom ovog leta meraci bocnog ubrzanja pokazali su da su, za vreme spu§tanja, ugaone 
oscilacije Ьile manje od 5°. Napominjemo, da su na slici prikazana samo pojedina merenja 
jako su podaci regjstrovani neprekidno. 

Rezultatj ana\ize osnovnih podataka, karakterjstike atmosfere i reprodukovana pu-
tanja kapsule predstavljeni su na dvema sledecjm slikama. . 

Na sl. 4 data su dva dijag1·ama kojj predstavljaju putanju kapsule prema podac1ma 
dobijenim merenjem sa same kapsu\e. Djjagramj daju promenu visjne u .funkciji vremena, 
а takode i.promenu brzine sa vjsjnom. Radi uporedenja naneseni su i podaci doЬijenj preko 
prateceg radara . 
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Sl. 4 

Tri osnovne velicine koje karakterisu stru.kturu atmosferc - pritisak, remperatura 
i gustina- prikazane su djjagramskj па sl. 5, u funk,ijj vi s jпe leta prema podacima dobjjeпim 
merenjem na samoj kapsuij. Merenja pomoёu radiosonde i ~oпdazne rakete izvrsena su 
jstovremeno sa spustanjem kapsule i rezulratj ovih merenja prjkazanj su na jstoj sljcj. 
Izracunato је da molekularna tezшa vazduha iznos j 29,80 tj. za З% је vеёа od usvojeпe vred
nost. koja Jznos• 28,96. Dob1jeno је odlicno slaganje sv jh veijcjna. 

Analiza: dajemo najpre metodu koja ј е koris<':ena radj traпs formacjje i preracuna
vanja izvornih podataka u rezultate kojj su prikazanj. 

Jednacina promene prirjska sa visinom: dp = - pgdll i jednacjпa stanja p = pRT 
zajedno su koris<':ene u cjiju defjпisaпja 
,, jsiпe kapsule pre udara о tle, L'!.h: 

R JPud Т 
.::'!.11 = - - dp 

g р 

р 

gde se vrednosti temperature i pritiska 
odnose na okolnu. atmosferu, а lokalno 
ubrzanje usled teze g, uzeto је da ne zavisi 
od promene navedenih veliciпa sa visinom. 

Da Ьi se izracunala visina pre udara, 
potrebno је uporediti merene lokalne vred
nosti pritiska i temperature sa uslovima 
okoline i odrediti gasnu konstantu R . Okol
ne vrednosti mogu se odrediti u svakom 
momentu vremena duz putanje pomo<':u 
jednacine ravnoteze sila koje deluju na 
kapsulu u praveu tangente na putanju: 

С х q А = tll ( g sin е - dv ) = т а, 
dt . . 

т,.r,. 
·н 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 to 40 m 110 'I0 

vmno . ЮОО fl 

Sl. 5 

gde је Сх koeficijent aerodinamicke sjle otpora, q је djnamickj pritjsak, А је uslovno usvo: 
jena povrsina, m је masa kapsule, е је iokaini ugao kojega zakiapa tangenta U ppsmatranO) 
tacki putanje sa horjzontalom u toj tackj. а8 је ubrzanje na putanjj mereno pomo<':u meraca 
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ubrzaпja . Diпamjckj prjrjsak jz gorпje јеdпасјпе ј vredпos t zaustavnog pritiska koriste se 
za odredjvanje M ahovog br ј а leta kap ule. Kada ј е Mahov broj odredeп, mereпe vredпo
srj prjrjska ј temperarure mogu se korjgovat j prema vredпos rj okoij.пe. 

Odredjvaпje ga пе koпs taпte R ј е пе~ tо sl zе пјј е, ј predstav lja srz ove пaljze. Pro
meпn v j s jпc sa vrcmeпom пюzе se datj u oЫ iku: 

d/1 - - (v s јп 0) dt 

Iz rап јј е пavedeпjh ј еdласјпа brzjпa с mozc jzгazj rj u fuпkcjjj gasпe koпstaпte R 
l oka1пog ug1a па putaпjj е u oЫiku : 

R Т 1 dp 
V =-----

g р s јп е dt 

Ako sada pos 1ed пj e j zгaze zameпjmo u јеdпас јпј ravпoteze s j1a u pravcu taпgeпte па 
pura пju, jzгaz za ga sпu koп s taпru mozemo пapj satj u oЬijku : 

-- g•a - sm • о ( 211l) (р) . 
С . А s Т 

Ova јеdпасјпа omogu<':ava da se R odredj kao fuлkcjja merenih veijcjna ј 1oka1пog ugla О 
kojj zak1apa taпgeпta па pjtaпju u пеkој tackj sa horjzoпra1om u istoj tackj. Ako је spustanje 
vertjkalпo, tada је s iп е = 1 ј gasna konstanta moze se djrektno odredjrj. U opstem slucaju, 
za projzvo1jaп pravac spustaпja kapsu1e potrcbпo је korjsrjrj dodatпu jedпaciпu ravпoteze 
sj1a u pravcu пormale па putaпju : 

-- + -- 1 cos O+ _ _ У __ р V 2 = 0 V dO ( V 2 
) Ј С А Ј 

g dt gr g 111 2 

gde је ,. po1uprecпjk р1апеtс а Су ј е koefic jje11t uzgoпa. Moze se uzeti da је V'/gr malo u 
poredeпju sa jedjпicom (tj. V је ma1o u poredeпju sa brzjпom satelita) ј da је Су poznato. Iz 
pre r1юdпj11 jzraza ропю<':u jzve sпЉ п1atemats kill operacjja moze se doЬirj opsta jednacjna: 

Indeks "1" u ovoj jednacjnj odпosj se na pocetne uslove u momentu prvog merenja. lako 
jednacjna izgleda vrlo slozena, R se moze odrediti pomoёu merenih ili izvedenih velicina, 
ј mogu se odredjrj prjtjsak, temperatura ј gustina kao funkcija vjsine, а takode i promena 
brzine i lokalnog ugla О duz pitanje. Molekularna tefjna takode moze Ьiti odredena uz 
poznavanje gasne konstante. 

Zakljucci: ovaj eksperiment sa slobodno padaju<':om kapsulom sa velike visine pro
jektovan је da pokaze ј proceni tehпicke mogu<':пostj odredjvanja parametara atmosfere za 
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vremc zavrsne faze spustanja na p1anetн , нsе "i merenja visine i atmosfere sa ve1ikom 
tacnoscu. Pri brzinama 1eta Ыi kjmЪгzinj zvuka prjri с ј ј temperature kо1јпе mogu е па · i 
pomocu ubrzaпja kap u1e i met·eпja 1oka1n g prit:iska ј temperarure· takode se jz ov j11 me
renja moze odredirj s redпja m 1eku1arna tczina gasa. Pri eksper imeпtu kap ula se pusta1a 
vertika1пo, iZUZC\T kada је teraпa \TCtrom, S[O upr scava dredjjvaпje mo1eku.l arпe te z jпe. 
Mada jos njsu prjkazanj podacj dobijcnjm kos jm 1etom kap u1e, ti rez н1tarj su ekv i va 1 eпr пj 
sa prikazaлjm , а takode е koriste metode koje u de opi s aпe. 
Prema: Sommer ., Boi е\r ај п А. , Armo p11ere Definjrj n ''' it11 а Frce-Fa Jljпg РгоЬе", 

Astroпautisc апd Aet·oпaurics , Febrнa ry 1967. 

PREGLED SUPERNOVIH 

Godjлe 1933. росе 1о је prvo, s jste
matsko motrenje пеЬа u ci1ju otkrjvanja 
supernovih zvezda. T og zadatka se pri
hvatio poznati americki astronom, пe
mackog porek1a, Dr. Fric Cvjckj. Оп је 
danas vodeti autoritet ро mnogim pita 
njima vangalakticke astronomije, supel·
ga1aktickih sistema i materije koja rankim 
nirima povezuje uda1j eпe ga1akыje u 
dubinama svemira. 

lako prezauzet tim oblmnim ј s1o
fenjm prob1emjтa, Dr. Cvickj njje na
pustio nj danas rad na prikup1janju po
dataka о pojavama supernovih. 

On је sastavio jos 1964. godjne, "Pre
g1ed supernovih pronadenih od 1885"., 
kojj је tek pre neko1jko meseci objavjo 
"Ka1ifornijskj Tehпo1oski institut", u Pa
sadenj. Pregled jma 152 supernove zvezde. 
Prva је upisana avgusta meseca 1885., а 
zadnja juna 1964. Prvu supernovu jz ovog 
popjsa otkrio је astronom Hartvig, u 
mag1jni NGC 224. Maksjmum sjaja zve
zde Ьiо је 7.2 sa indeksom +, dakle, ona 
је Ьila \еро vidljiva u sasvim prosecnom 
durblnu. Koordinate ove zvezde su Ьi1е 
za epohu: 1950.0: R. А. Oh 40m ј Dec1. + 
41 °0'. Zanjm1jivo Ьi Ьi1о potrazirj је 
danas, pos1e vjse od osamdeset godina! 

Pos1ednju superпovu otkrio је Dr. 
Rozino, u maglini koja pripada skupu 
maglina u Devojci, а nosi oz11aku NGC 
4303; njena maksima1na prividna . ve-
1icina nije Ьi1а veca od 14. Zaпim1jivo 
је napomenuti, da је prva zvezda sa spjska, 
dakle опа Hartvigova, Ьi1а i naj sjajпija. 

toja11ov ii A leksalldш, dipl . i11g. 

Neke sa spiska nisu Ьi1е s j ajпij e od 18 
mag.! Iz roga se vidi пjjhova ogromпa 
uda1jeпos r. 

Do godiпe 1961 . jstrazivaпje super
пovih Ьilo је stvar pojedjnaca. Те godine, 
Medunarodпa asrroпomska uлјј а, obra
zova1a ј е podkomjsjju u okviru Komjsije 
za vanga1akrjcke mag1jпe , koja se poduh
vatj1a koordinacjje pos1a posmarraпja ј 

orkrjvanja supemovjh zvezda. Daпas, 

opservarorjje u: Argentinj , Be1gjjj, Fraн
cuskoj, Ira1ijj, Meksjku, Madarskoj, Ne
mack ј , Juznoafrjckoj repub1jci , SAD ј 
Sovjetskom savezu saraduju sa pomenu
tom podkomjsjjom, а otkrjca se gomi1aju 
Zllatno VCC0111 brzjnom. 

Posmarranje superпovi11 zvezda ј е te
zak zadatak za amatera, posto је za po
smatraнje takvih zvezda potreban vr1o 
sпazan te1eskop. Od katalogjziraпil1 su
pernovjh sjaj samo osam (8) zvezda Ьiо 
је јаёј od 11 mag., ј1ј upravo to1jko ј to н 
опоm relativno kratkom vremeпskom pe
rjodu, koji је оzпасеп kao maksjmum 
sjaja supernove zvezde. 

D. Е. 

Б. К. БагЈrљдюrсюrј, Ј<андидат фи
зично-математиЧI<ИХ науна, научни 

сарадшш Пулновсне опсероаторије у 
Лељинграду, одржао је 24. маја 1967. 
предаваље на Народној опсерваторијн 
у Београду. У свом предаваљу дао је 
нратш< приназ развоја астрономнје у 
Сов јетсном савезу последљих 50 го
дина. Излагаље је било богатог са
држаја и илустровано мноштвом днја
познтива у бојн. 
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Leteci objekti objasnjeni teorijom 
plasme. - Vec пeko1jko godina 1ju
bopjrljjvost 5jroke puЬJjke р d rjce poja
v1jj\raпje na пеЬu bjekata koji е, u d-
ustvн precjznjjh zпапја о пјјmа, na

Zi\raju nejdentifjkovaпjm 1etecjm ob
jekrjma. 

lzg1eda da Ьi jedna поvјја teor jja m g1a 
darj podatke о obrazova пju vecine ov j11 
zagoпetпj11 te1a. Neka od ov jh mog1a Ьi 
Ьiti samo vrt1ozj nae1ektrjsaпih cesrjca 
mjkro kopskjh krjsra1a 1eda. A1i veCina 
пjih роtј ёе jz ob1aka p1asme u atmosferj. 
Cudпo пјј1ю\rо poпasanje u prostoru 
mog1o Ьi se оЬја пјrј j onjzovaпjm masama 
jako pri,ruceпjh od s traпe drugjh masa 
suprotпo nae 1ektrj saпjh i1i odbljanjem od
straпc masa jsrog nae1ektrj s aпja. Objekrj 
kojj se poav1jнju па пјzјт vjsinama ob
jasпja,ra1j Ьi se, pod odrederum us1ov ima 
tl b1iziпj 1јпјја sa vr1o ve1jkom teпzjjom , 
formiraпjem ob1aka p1asme uz prjsust\ro 
mikroskopske prasiпe ј1ј krj sra1a mor ke 
so1j koje \'Ctar nanos j i kojj se fiksjraju na 
zjcama ј i zo 1atorjтa. 

Prema tome ро matraпa krajnja •·az1j
cirost пjj1ю,r ih djmeпzjj a, ob1jka ј Ьоје 
projsrjca1a Ьi jz raz1j cпost j sas ta\•nЉ de-
1ova ob1aka pla me. 

Тещ·јја, c jsro пaucna jzg1eda da za
dovo1java bar vecjnu s1ucajeva, а1ј izve
sпj autorj ј da1je ostaju prj svojim na
vodjma da pojave nastupaju akcjjom nekjh 
supoпjranjh iпte1jgentnih Ьiса "nepo
znatnog porek1a". 

Teorjja Ьi mogla jos prjpomocj otkrj
vanju do sada nepozпarjh fizjckjh zakona 
kojjma Ьi se objasпjava\o dinamjcko po
пasanje p1asme u Zem1jjnoj atmosferj 
(postanak bura, uraganj itd.) 

Ako Ьi se otkri1j prjncjpj koji v1adaju 
naprasnjm pomeraпjjma neidenrjfjkova
nih 1etecih objekata, mog1o Ьi se mozda 
razjasnjti zasto npr., ј kako se nekj tropskj 
poremecaj od jednom ројаса ј postaje 
uraganski sa trajanjem od neko1jko dana, 
pracen vetrovjma veoma ve1ike brzjпe а 
da se pri tome njegova uпutrasnja energjja 
ne raspja u atmosferi. 
"Avjarion Week", 1966/VII, IX. R.D. 

Perioda Halley-ove komete.- Iducj 
prolaz kroz perihe\ Ьiсе godine 1986. 
Astroпomj su vec poce\i p1anskj rad па 
ovoj pojavj. Da Ьi se jzradj1a precjzna 
efemerjda za jduCi njen povratak po
trebno је jzracunatj precjznu putaпju jz 
posmatraпja v1senih prj1jkom njenog po
sledпjeg pojavJjjvaпja, ра za ovim izra-
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cuлati poremecaje kometjnog kretaлja od 
tada ра do 1986 g. 

Rad је zapoceo argentinskj astroпom ј. 
Bo1one а pos1e njegove smrrj 1959 g. 
пas tavjo ga је Р . Е. Zadjnajsky па op
servatorijj u Bueпos Ajresu- . 

Prvj deo pos1a ј е izracunavanje putaнjc 
na osnovu 2800 merenja po1ozaja vrsenjh 
па preko 50 opscпratorjja u ce1om S\'Ctu. 

Skoro dvogodjsпjjm posmatraпjem pu
tanje ove komete utvrdcno је 1agano me
пjanje djmenzjje, ob1jka ј po1ozaja, us1ed 
gravjracjonog prjv1acenja od straпc р1а
пеtа. Autor је jzracunao О\'е poremecaje 
i пjihov efekat za 8. oktobar 1909. g. On 
је паsао da se posmatrano kretanje nc 
moze pretstavjrj prosrjm skupom e1c
menata putanje. Pos matraпja pos1e pro-
1aza kroz perjhe1 (20. IV. 1910 g.) poka
zнju periodu duzu za oko 19 dana od one 
posmatrane pre pro1aska kroz perjhe1 . 

Argeпrjnskj astronom navodj da ob
jasnjeпje ovog efekta zahteva specjja1nu 
aпa1jzu orjgjna1njh posmatraпja u epohj 
oko perjhe1nog vremeпa. 

S1edecj zadatak koji је seЬi postavjo 
Ьiсе brojcano jzracuлavanje kretaлja od 
1835 do 191 О g. , kako Ьi jz .obadva pro1aza 
doЬio Ьо1је odredene e1emente putanje, 
пaroCi to srednjeg kretanja. Zarjm Ьi s1ј
сап racun jzveo oko s1edeceg pro1aza kojj 
се Ьiti 1986 god . 
" Sky апd Te1escope" R. D. 

1966. avgust 

Automatska sovjetska jonosferвka 
laboratorija "Jaпtar-1", sa p1azma-jon
skim motorom, 1ansjrana је u oktobru 
1966 godjпe pomocu geofjzjcke ral<iete na 
vjsjпu od 1 ОО do 400 km. Svrha lansiranja 
је Ьi1а da proucava mogucnosrj za vodenj 
1et u gornjjm s1ojevjma atmosfere. Nau
cnicj jos ana1jziraju rezu1tate eksperj
menata. Podacj се blrj objav1jeni u ca
sopjsu Sovjetske Akademije Nauka. 
("Spaceflight", No. 3, mart 1967) В.А. 

Vesta - jstrazjvacka raketa u kojoj 
se па1аzј majmun 1ansjrana је 7 marta 
1967 na visjnu od 150 mj)ja (240 km) sa 
po\jgona Hammagujr u Alziru. Kapsula 
sa majmunom i instrumenrjma spustena 
је padobranom. Drugj opit ovakve vrste 
jzvrsen је 13 marta 1967 g. u Francuskoj. 
Centar u Hammagujr-u treba da se zva
njcno zatvorj 31 marta. 
("Interavja", aprj\ 1967) В.А. 

Firma API "lnstruments comp." raz
radila је infraвcrveni fotoelektr1cni pi-
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rometar - kojj moze da merj temperaturu 
objekta udaljenog do 7,5 т sa tacnoseu 
± 2% u djjapazonu + 93 do 566•С. U 
oset)jjvoj djstancjonoj glavj uredaja nalaze 
se poluprovodnickj elemcntj kojj prjmaju 
svetlosna jnfrancrvena zracenja sa ob
jekta, а kojj se zatjm predaju u oЬiiku 
elcktrjcnih sjgnala ј ро Је odrcdenjh 
transformacjja odlaze na fotoe1ekrrjcne 
detektore od olovosu)fjda gdc se vrsj 
ocjtavanje tcmperaturc. 
("Vopr. Rak. teh". , No. 1, 1967) В.А. 

Tokom novembra prosle godjпe jz
vrsena su trj lansjranja argcпtjлskc son
daznc rakete " Orjon 11", od kojjh su dva 
Ьila uspesna dok је kod treceg doslo do 
havarjje 6 sec posle lansjranja. Lansjranjc 
је vrscno uz pomoc organjzac jje NASA. 
" Orjon 11" moze da ропсsе tcr·et od 
15-20 kg na vjsj nu od 55-70 mj1ja. 
(88-112 km). 
("Spaceflight", No. З, Ј 967) ВА. 

NASA saopstava о planov jma za jz
gradnju te)eskopa za jspunjenje programa 
kosmickih letova u periodu maksjma1ne 
Sunceve aktjvnosti, kojj pocjnje u 1968 
godinj . Teleskop Ьi se montirao па kos
mickom brodu "Apolo". Predlaze se ј 
razrada specijalne aparature za ekspe
rimente u vezi sa fjzikom Sunca. 
("Vopr. Rak. teh"., Ј, 1967) В.А. 

U Odeljenju za mikrotalasnu teb
nlku firme Sanders Asosjejts konstruj
san је mjnijaturnj predajnjk zajedno sa 
televizjjskom kamerom pomoeu kojega 
se astronauti, koji се Ьitj iskrcani na 
Mesecu, iz kosmickog broda "Apolo" 
- predavati snimke Meseceve povrsjne. 
Tezina predajnjka је oko 90 kg, jacjna 
0,25 W, ucestanost 279 megaherca. Di
menzjje su mu 54 х 57 х 19 тт. 
("Vopr. rak. teh". , 1, 1967) В. А. 

Ameri~ka Akademija nauka је po
zvala naucnike koji imaju doktorat pri
rodnih nauka, medicine iii tehnjke, а 
rodeni su posle 1 avgusta 19ЗО. god. i zele 
da se bave kosmickim istrazivanjjma, da 
se prijave radi obavljanja selekcjje prema 
fizickoj kondjcjjj . Posle izvrsenih pre
gleda i prethodne pripreme konacnu se
lekciju се ЗО-оg junaizvrsjtj NASA, Astro
nauticka obuka се poceti Ј 5 jula i trajace 
godinu dana. 

("Spaceflight", Nо.З, 1967) В.А. 
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Ameri~ka firma Internatjonal Te-
1ephon and Telegraf Corporatjon vrsj 
jspjrjvanja prototipa laserskog sjstema na
vodenja kosmjckjh brodova prj susretu 
u kosmosu. Pomocu tog sjstema odred j
vace se polozaj jcdnog broda u odnosu na 
drugj. Tako се Ьitj moguc manevar prj
ЬJjzavanja brodova sa tacnoscu do 10 111. 

(" Vopr. Rak. teh.," No. З, Ј 967) В.А. 

Sovjetski naucnici smatraju da ј е 
1 ап јrапјс u tratosferu balona sa auto
matskom astronomskom stanjcom zпа
сајап doprjн s vctskoj ј sovjctskoj nauci. 
Stanica, 1an irana Ј novcmbra Ј 966 god. 
uspesno је zavrsjla svoj lct. 

Djrcktor Pu1kovske opservatorije, prof. 
Vladjrnjr Кrat је jzvestio da ј е automat
ska stanica, ukupne tezine 7,6 tona u 1etu 
jzncta на visjnu od oko 12,5 milja (20 
km pomocu acrostata snabdevenog in
strumcntima za automatsku i radio koп
trolu kao i sjgurnosnim urcdajima koji 
ј е trebalo da obezbede meko spusta пjc 
staпice posle zavrsetka Ieta. Na stanici sc 
пalaz i tcleskop visokc moci razlaganja 
snabdcvcn raz1icjtjm spcktralnim instru
mcntima za snjmanjc Sunca. Ovo је prvi 
рш da је jedan tako veliki i slozen atro
пomskj uredaj lansi ran н stratosferu . 
("Spaceflight", No З , mart \967) В.А. 

Uticaj eksplozivnog smanjenja pri
tiska - dekompresi je na ljudsko telo se 
ispjtuje u Holloman AFB, u Novom Mek
sjku. Cilj је da se odredj vrerne za koje se 
moze spastj astronaut u slucaju kvara -
pada pritjska u brodu ј)ј u zastjtnom odelu. 
Za opite se koriste !§jmpanze. Rezultatj 
pokazuju da posle eksplozjvne dekompre
sjje zivotinje mogu da izdrze З,5 min na 
visini od oko 50 kilometara, bez ikakvih 
naknadnih posledica. 
("Interavia", apri1 1967) В.А . 

Razra4en је kompaktni gorivni 
spreg snage 2 kW (nomjnalni napon 29 
V) koji се se koristjti u aerokosmickjm 
objektima za snabdevanje kosmonauta 
pitkom vodom. Takav gorivni spreg kojj 
је izradila firma Allis Chalrners radjo је 
ispravno 1800 casova, pri promenj izla
zne snage od 800-2ЗОО W. Iz gorivnog 
sprega voda izlazi u obliku pare koja se 
zatim kondenzuje i sakuplja u kolektoru. 
Jedan elemenat obezbeduje oko 11 l vode 
na dan. Rasmatra se mogucnost brzog 
iskljucivanja i ponovnog ukljucivanja go
rivnog sprega. 
("Vopr. Rak. teh"., No. З, 1965) В.А. 

СУПРОТНА СТРАНА МЕСЕЦА 

ФотQграфија супротие стране Месеца, иа којој се види, у близини ју:жиог пола 
(ва слици у средини доле), пукотина дуга око 240 км. а широка око 8 км. Сре

дина пукотине је ва око 65° ју:жие ширине и 105° источие дужине. 
Средина фотографије је прибли:жво ва пола пута између Месечевог ју:жвог пола 

и полутара. 

Снимио "Лунар орбита р 4" са висине од око ЗООО км, 11 маја Ј 967 године . 
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Pukotina na suprotnoj strani Meseca, blizu njegovog juznog pola (uvecan snimak sa prethodne strane). 
Pukotina preseca veliki stari krater, dok је nju preko sredine presekao mali mlacfi krater. 
Snimio " Lunar orbirar 4" 11 maja 1967. Vijugave linije gore i пi z racaka dole su defekt na ploti . 

АУТОМАТСКА СТАНИЦА 
"ВЕНЕРА 4" 

је прешла 350.000.000 кило
м••тАnА "Вевера 4" спустила се 

1967 ва тле Вевере в 
111о. ЈIОслатiа ва Земљу драгоцене ваучве 

податке. 

ВОДА НА МЕСЕЦУ 

() 

УТИЧКИ КОНГРЕС 

() 

АСТРОНОМЙЈЕ 

() 

ПРОМЕНЕ НА МЕСЕЦУ 

() 

ПОДРУЖНЙЦА 
КРАГУЈЕВАЦ 

() 

РИМЕНА МйТРОВйЋЕВОГ 
КРйТЕРЙЈА 

() 

ЕФЕМЕРИДЕ ЗА 1968 
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Бошковкћ", Београд. Уредништво и администрација: Београд, 
Народна опсерваторија, Калемегдан, Горњи Град. Тел. 624-605 

Преmлате слати у корист рачуна број 608-8-1044-5 . 

ill'I'IМaa : И3дааачка установа "Научио дело", Београд, Вука Караџнћа 5 
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О OTKRIV ANJU VODE NA MESECU 

Radioastronomska р smatraпja na talasnim duziпaшa reda de imetra pokazuju 
da tempcratura na dubiпi od nek liko metara ispod Mesecev р vr' ine n[kada ne ptelazi 
273°К- koliko izno i i temperatura mrznjcпja vode. Ovo ukazuje п а пюguспо t ро to
janja vetno zamrznutog sloja leda ispod Meseccve р vrs iпe . Pretpo tavka о ovome sloju 
izneta је pre nekoliko godina, а predl zепо ј е i kao obja·njenje za пеkе Ьlike k ji su se 
mogli videti na fo tografijarna sa "Raпger"-a. 

Svako isparavanje vode iz tog sloja vecnog leda trebз lo Ьi da prouuokuje stvaranje 
radikala ОН u р jasu Ыizu Meseca. Pr Ьlem optickog detektovanj a ОН moze se rasma
trati na osnovu procena brzine ispara1•anja, i па sпovu pretpos tavke о tome sta е desava 
sa molekulom Н20 kada оп napust i Ме ecevu po1•rs iпu . 

Ako Јој vecпog leda post ji па Mesecu m lekuli \ode се isparavati sa Meseceve 
povrsine. Posto се 011i odlaziti brziп n1 k ј а odgovat·a lokalпoj temperaturi - nece imati 
dovoljno energije da odmal1 du sa Meseca. 2 ivot molekul a Н20 u Ы i zini Meseca се Ьiti 
ogranicen j edпim od dol.c navedeni h pt·ocesa : 

Proce s 

termicki od lazak 
izmena nae lektt·i saпj a Suпce vi h viho1·a 
sudari Suncevih vihora ' 
ultra- JjuЬicasta jonizaci ja 
upadanje u hladne k1opke 

Du~ iпa zivota 
(sec) 

10" 
;:: Ј О' 
~ ЈО' 
~ 5 х 10" 
- 10' 

Za nase proracuпe , uzeto је da vreme zivota mo1ekuJa Н,О u Ыizini Meseca iznos i 
5 х 10• sec. 

Pretpostavlja se da је brzina otparavaпj a tako velika da се sc: hladпe klopke zasititi 
i nece dalje tlk1anj ati Н20 iz atmosfere. Jonizacija се, medu tim, delovati razorno па mo
lekule i опi се odmah Ыti zahvaceпi brzim Stшccl•im vi llorima usled dejstva uпutra§njeg 
magnetnog polja . 

Smat.ra se da se neutralпi molekttli Н,О krecu ро balis tickim zakonima sa jedne 
na drugu tacku па povrsiпi Meseca. Na temperaturaшa od 300-400° К па l1cп1isfet i 
Meseca koja је obasjana s uпl'aпom svetlosctJ, tra j aпj e sredпjcg skoka ј е 750 sec, а v i s iпa 
iznad Meseceve povrsine - najvisa tacka na pt1 taпji- је Ј 50 km. 

Мо~е se odrediti gorпji opseg brziпe otparavanja vode sa povrsiпe Meseca, ako se 
pode od gorпjeg opsega gtJstine Mesecevc atmosfere. NajveCi deo molekula Н20 iznad Me
seceve povrsine пal azio Ьi se u sfe rnom sloju debelom Ј 50 km. Pretpos tav! jaj uci, (za pri
Ыizni proracun), da gustina Н,О uпutar ovog sloja ima ujednaceпu vredn st od Ј0 1 0 mo
lekula/ ст• i srednji zivot molekula od 5 х 10° sec, dolazi se do gошје vrednosti za brziпu 
otparavanj a: З х 1010 molekula / cm2sec. Ova bnina odgovara nestajanju sloj a vode deЬ!jine 
oko 1 km u toktt geoloskog perioda (od 4 х 10' godina). 

Voda se Ыizu Meseca moze detektovati prekofluoresccntnih radijacija koje poticu 
od ОН molekula nastalih pri disocijaciji Н,О. Ove radijaci je ОН su i spitiv:шe u spektrima 
kometa. Izracuпato је da Suпcevi zraci tako deluju na ОН molekul u Ыizini Meseca da on 
izt-aCi ро jedan foton svakih 500 sec. Radijacije ОН su skoncentrisane u dvema viЬraciono-ro
tacionim trakama, u traci (0-0) od 3075 А do 3105 А, i (1-1) traci od 3135 А do 3160 А. 

Za jednu odredenu kolicinu vode, izaos ОН t1 Mesecevoj atrnosfcri zavisi od vte
mena disoci jacije. Nadeno је da ono iznosi 7 х 1 о• sec - sto је znatno manje od ukupnog 
vremena zivota Н,О molekula (5 х Ј О• sec) . Posto је vreme zivota Н,О pre disocijacije oko 
100 puta vece nego srednje vreme trajanja putaпje, postoj i Ј % verovatnoce da се jedan 
molekuJ Н10 da disosuje prilikom jednog skoka . 
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Kada jedan ОН radikal, tako stvoren, d de na Mesetevu povrsinu na kraju putanje, 
moguce је da se on ponovo komb i пuj e sa пekim usam ljenim vodonikovi m atomom koji је 
tu d ner Sunte,rim vihorima. Ovoj prerp sra ,rci idu u pr1l g eпerg i je disocijacije koje za 
vezu Н-ОН iznose oko 120 kcal fmol dok za vezu Si-H i7n se oko 73 kcal fmol. 

Ako se prerposravi da Ј rekombmac1je d laz i pri svakom konraku sa povrsinom, i 
pri verovatnoci d Ј % da се dr edeпi m leku l Н, da se razlo~i u odredeпom vremenskom 
periodu tokom skoka sa р vr i пе, sзmo 0,5 ° 0 molckula Н.О izпad osve tljene hcmisfere 
Meseca mogu da budu u d1sosovan m Ьlrku. u b1l o kom treпutku. St ga brojna gu tina 
ОН rad 'kala u 1 ju deЬlj i пe 150 km oko Mesecc,re povrsi ne m ze da bude 5 х ЈО' fcm •. 
Ukupan moguci br ј ОН radikзla ·е p1ema rome 1,35 х 10 32 molekul a. 

Pos to svaki ОН radikal m ze uslcd Sunce,ril1 rad i· .• Li ja d izrati ро 1 fotoп vзkih 
500 s~c. pri punom Ме ecu to m ze da stv ri fluks od 1 5 х 1 0' fotona 1 cm2sec na vrhu 
Zemljine atmosfere u oЬlasti ralasnil1 duzina 3050-З1 50. (Kr z atnюsferu moze doci do 
apsorpcije pl'eko 90% ovih rad.jca ј а). Posro jaci na sjaja pun g Meseca u o\roj oЬiasti 
spektra iznosi 1,8 х 1 о• fotoпa ! cm'scc, пе pl1 dпо је da se za posmatranje ОН Jinija 
upotreЬi koronograf. Posmatra пj e se moze пајЬ lje izvesti u tre nutk'"U kada prode svetla 
granica р Jovine Meseca . К гоп g1afska р smatranja u ovoj spektralп i oЬlas ti zahtevaju 
instrumente sa kvarcпom opri kom. Zapremina Meseceve atmo fere koja treba da se po
smatra koronografom ocenjuje se na sledeCi natiн (vidi sl) : 

с. 

Pretpostavlja se da korongraf posmatra pomoeu uglomera na visini od 150 km; AEFG 
је vidпo polje koronografa, videno u projekciji sa Zemlje ; AG = EF = 150 km. Povrsina 
BCD videпa u projekciji је 1,5 х 10'" ст'; duziпa luka GF је 1/2 n xl,7 х 108 = 2,67 х 
х 108 ст. Ukupna efektivna posmatrana zapremiпa, ttzeta tako da obuhvata sve tacke u 
vidnom polju na povrsini Meseca od 1·50 km, iznosi (BCD) х (GF) = 4 х 1023 ст•. 
Iz ove zapremine fluks od 2,2 х 10° protona 1 cm'sec Ьiсе primljen u oЬiasti ОН traka na 
vrhu Zemljine atmosfere. Ovaj, ili nesto malo manji fluks , mogu se lepo detektovati pogo
dnim koronografom izvan Zemljine atmosfere. Da Ьi se utvrdilo da li је moguce posmatranje 
sa povrsine Zemlje, od interesa је da se uporede fluks koji se ocekuje od ОН u Ьlizini Me
seca sa onim koji se ocekuje iz razlicitih osnovnih izvora kao i sa onim koji је posmatran 
iz kometa: Ovi podaci mogu da stvore predstavu о tome koliko mali fluks se moze detek
tovati. Odgovarajuci podaci str prikazani u taЬiici 1. 

Nocno nebo ili ultraljuЬicasti otsjaj pruzaju zanemarlji\ru interferenciju i nisu obu
hvaceni u taЬlici. Glavni izvor interferencije Ьiсе reflektovana svetlost sa Meseca. Ocenjeno 
је da ona ima efektivnu vrednost od ~ 200 fotona 1 ст• sec (u zavisnosti od atmosferskih 
uslova). Ova procena је izvrsena na osnovu Cinjenice da sjaj polovine Meseca iznosi 1/10 
sjaja punog Meseca, i ·pretpostavke da је nocno nebo Ьlizu Meseca ~ 10-• puta manje sve
tlo od Meseca usled atmosferskcg skretanja. Ova pretpostavka је zasnovana na cinjenici 
da је nebo Ьlizu Sunca ~ 1 о-• puta manje svetlo nego Sunce. Podaci о skretanju svetlosti 
pokazuju da се fluks ОН od 2,2 х 103 fotona f ст• sec, koji odgovara brzini otparavar.ja 
vode od З х 10' mclekula 1 ст• sec, ·moCi da se detektuje sa Zemljine povrsine. Ovo se 
moze videti iz poredenja podataka koje је pruzila Kometa 194З 1. Procenjeno је da је po
smatrani fluks sa komete iznosio 2 х 103 fotona 1 ст• sec u '1Ь!asti ОН traka. Ova pro-
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cena је Ьazirana na radov.i~a Voroncova i Veljamino,ra k ji su odredili apsolutni sjaj traka 
С" С, 1 CN u k meu. SЈЗЈ ОН traka koJi se odnose na ove kon tituente moze se proceniti 
JZ spc: k~rogram~ ~ ~. , Atlasa pektara kometa." Poznavanje jacine oscilatora i gustine po
budщucJh r·adiJЗCIJЗ u Suncevom spektru mogucuje da se odredi broj m Jekula kao i 
fluks svake pojedine vrste. tabe li su пavedene vredn sti korigovane za iznos atmosfer
ske apsorpcije. 

ТаЬ!iса Ј. 

Pregled rezultat.a 
Н20 - brzina otparavanja 

(nюlekula 1 cm'sec) 
srednja gusriпa Н,О Ьlizu Mescca 

(molekula 1 cm 3) 

srednja gustina ОН Ьlizu Meseca 
(molekula / ст3) 

fluks* sa ОН 
fluks* sa Kometc 1943 I 
fluks* sa polu Meseca 
fluks* sa neba Ьlizu polu Meseca ~ 

(efektivпa vrednost) 

з х 1010 

101 0 

5 х 101 

2,2 х 10• 
2 х 10 3 

Ј 8 х 10 3 

Ј , 8 х 10' 

з х 101 

101 

5 х 104 

2,2 х 10 3 

* Svi fluksovi su izrazeпi u fotonima/cm'sec na vrhu atmosfere u talasnim du:linama 
ЗО50-З150) . 

Tabela 1 pokazuje da se sa pogodnim ko roпografom sa Zemlje moze detektovati fluks od 
2,2 Х 10' fo~onal~m'sec ОН ~z Ьliziпe Meseca . Ovo odgov:~ra brziпi otparavanja od З х 10' 
mole~ia/cт-sec, 111 пesra,aщu Ј metra vode sa Meseca u toku gcoloskog perioda. Dete
ktovaщe ovakvog otpar·avanj a Ьilo Ьi od velikog iпte resa u odnosu па strukturu Meseca. 
Мшшш\nа brzшa koja se moze posmatrati ј е amo Ј /3000 deo brzine koja se odvijala na 
ZemiJ1 gde. se sm~tra da su okeaпi pos ledica rakvog otparavanja koje odgovara nestajanju 
sloJa sredщe deЬI)lne od З km. 

Rezul~ati, Ьili pozitivni Jli negativпi, koji се se doЬiti koronografima iznad Zemljine 
at.mosfere Ь1се od vel1kog znacaja. 
(Prema М. Werncr, Т. Gold, М. Harl\'it : 
Planetary m1d Space Science, 
vol, 15, N° 4 р. 771-774, 1967) 

Bojana Aleksic dipl. fiz.ћem. 

XVПI MEI>UNARODNI ASTRONAUТI(:КI KONGRES 

Pod pokioviteljstvom predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, odrzan је u Beogradu 
?d .24-~0 s~pteJ?bra ove godшe XVIII Meduпarodni astrcпauticki kongres. Ovaj Kongres 
Је 1mao J~bJ!arnr kara~.rer, obur?m da se ~remeпski uklopю u desetogodisnjicu Jansiranja 
prvog vestackog Zeml)lпog sate!Ica. Orgaшzator Kongresa је Ьilo Jugoslovensko astronau
ticko i raketno drust\ro (JARD). 

. Registracijom eminentnih ucesnika Kongresa iz svih krajeva sveta, 24. 9. 1967 gc-
dшe, .z~v~sene su sv~ pr1preme. Ponovo su se okupi\i naucnici, lekaii, Ьiolozi, inzenjeri i 
pr~vruc~ JZ 26 zem~l)a~ da u. tok~ nepunih p et radnih dana kroz oko 350 referata saopste 
sv1m zaшteresovaшm sta su 1 kol1ko postigii od proslog sastanka u Madridu. Oko 1000 de
legata .i vise desetina noviпara iz Argentine, Austrije, Belgije, Bugarske, C:ehoslovacke, 
Nemacke D.:mokrat.ske RepuЬIIke, Franc~ske, Zapadne Nemacke, Grcke, Holandije, Ma
darske, IndtJe, ItaliJe, Japana, Perua, Pol)ske, SAD, ~panije, ~vedske, ~vajcarske Velike 
~rita~je, SSSR, Jugosl~vij~ i drugi~ ~ef!!alja, ispunjavali su sale Doma Omladine B~ograda 
1 s.~e~an.u salu Doma Smd1kata, daJt1CJ 1 sanюm нasem glavnom gradu neki sveeani i neu
obrcaJeш ton. 

Svecano otvaranje Kongresa obavljeno је u Velikoj sali Doma Sindikata 25. 9. \967 
g. Р.~е podne, а celokupna dalja aktivnost Kongresa, н strucnom i orgaпizacionom pogledu, 
odvJ)ala se posle toga u salama, aulaшa i ostalim prostorijama Doma Omladine Beograda. 
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Na svecan т otvaraпju К ngresa ucesnike i g ste pozd ravio је , u ime organizatot·a 
prcclsednik Jugos lovensk g as tronaurickog i raketn g drust\•aprof. Dr .. Taromir A~dc li c. 
Po~to ј е minur т cutanja odata posta premiлulim ko moпauoma-Ameпkancиna Gr iS0111U, 
Vajtu i ~afiju i s ,,jet k m k m паиru Komarovu р 1 f. Aпdelic је poze leo svim ucesni
cima К nat·esa prijataв Ь ravak u паsој zem lji i u pcsan rad za vreme tt a j a пja Kongresa . 
Ро ebno ј : odata zahvalп t pred cd пiktl R publi ke drugн Тiш, to se pt·im io pokrovitelj 
srva nad ovim Koвg , e som. 

ime Pred ednika Repttblike de leg:нe i goste је pozdravio potpred t:dпik Savt:znog 
izvrsnog veca drug То111 а raп fi l , koji ј е u svo111 iz1aganj u podvukao da пas i ljudi poz
drav lj aj н du \1 111ed uпatod ne sara dлje , kojo111 је 111 t i Yisaл rad ovog skupa, kao i пeseb icпu 
teznjи da se koris 'епје111 rezultata k smicki\1 i s traz ivaпja pomogne zemljama u razvojи da 
usmcre svoj nаисп - istrazi ,•ac.ki rad, р digпи rel1 ni cki пi vo i р Ь ljasaju proizvodпe nю
gucн . t i tl svojoj zem lji. 

Pr f. D1·. Luid i Napo l ita нo, predscdнik Mcduлa rodпe а tronaиticke federacijc 
(IAF) u sv m ozdravи upuceп 111 ucesni ci ma оУ g Koпgresa , israkao је da ova svetska 
orgaпiz<~cija rezi da se saradпj a и i s t raz i vaнju К s п1о а prosiri па "ro veci broj zcmalja. 
Ьi l o da su н рitапји пeposred na i trazi \•aпj a, Ьi l koriscenje р stignutih re z и1rara. 

U S\•Om refe•·atu, " otac prvog sputnika", sovjer ki natt cп ik prof. Leonid Sjedov, 
govorio ј е о desctogodisпjem Ьi1aлsu kosmicki \1 i rraziyaпja u ovjerskom Savezu, dok ј е 
t·eferat dit·ekt ra Laboratol' ije za ml azni роgоп iz Pasadene (Ka1iforn ija) poznatog americkog 
пaucпika \V/. I-1. Pickc r iпg-a , koj i zbog zauzcto ti пiј е prisustvovao Koпgгesu, citao пj egov 
zamenik D z. D zems. [ ova j referar kao i p re rlюdni , pos,·ecen ј е Ьiо desctogidisnjici isrra
ziva11ja kosmosa, ovoga puta d s папс SAD. 

Od st!'ane pokl'(:ta " аиkа m1adima" и ёеsпikе је pozdгavio omladinac Mu11amcd 
Mumiпaaic, dok ј е sveёanu sedпicu zakljucio predstavnik U Tanra Abde1 Gani , koji se 
пalaz i п а се1и grиpe s rrucпjaka UN za miro1ju Ьi 'ro ko ri sce пj e vas ioпe. 

Pos le zva nicпog orvaran ja XV III Meduпa t odnog as rroпaиti ckog koпgresa, dalji 
1·ad se рrепео u sa le Doma Oml adiпe Вео rada . с е istog dana ро роd пе, na prvom р1е 
n аrпош sa ·tankll, Genera1пa Skupstina IЛF- a, sэ. 32 •· g i s trovaпe zem1je-cl aпice fcde ra
ci je, usv jila ј е , па pred1og Bi!'oa, da se d . kro nt· 1957 god iп e pгoglas i za pocetak vasi-
oп s ke cre. · 

S trиcпa aktivнo . t Koпg re s a odvi jala se ptltem t·efe 1·ara (oko 350) koje tt паје rпi 
пе пtвi јi пaucпic i iz ce1og sveta iznosi li па 5\ro j im sekcijama i ro: 
as tr нaиticko vaspitanje ( Ј sastam•k) 

rakerпi роgоп (З sasraлka) 
koпsrrukcij a raketni\1 s isteшa (5 sa ra 11~ka) 
vodenje i tlpravljanj c .. aketama i kosmickim ler ilicama (2) 
f izika povratka u atmo ferи (2) 
bioastronautika ( 4) 
sare1iti za prakticnи primeпu ( З ) 
astrodinamika ( 4). 
Osim vec · pomenurog p1 enaщog sastaнka IAF-a , odrzaп ј е jos jedan sastanak u 

istom sastavu, kao i ј еdап sastanak Meduпarodлe astronauticke akademije. 
Prvi simpozi jW11 о ot·Ьi ra1nim labot·arorijama (2 sas tanka), prvi medunarcdni simpo

zijum о istoriji asrronautike (2 sas tanka), rreci simpozijW11 о medunarodnoj Mesecevoj 1a
boratoriji (2), dva sas tanka posveceпa najпovijim dogadajima iz astronaurike kao i cetiri 
sastanka u okviru Х ko1okvijuma vasionskog prava - dopuniii su i uob1ici1i visoki srrucni 
profil ovog skupa najerniпentпijih naucnika iz svil1 krajeva sveta. 

Posebno treba istaci da su se па ovom Kongresи pojavi1i i jugoslovenski strucпjaci 
sa svojim •·adoviшa iz ob lasri роgопа, vodenja i tlprav1janja, primenjenih sate1ita , zstrodi 
пamike, Ьioastronautike i vas ionskog prava. Radovi su Ьi1i zapazeni i top1o prim1jeпi cd 
srrane brojпih domacih i . s traпih delegata. 

Zbog velikog broja referata s ј еdпе i ograniceпost i prostora sa druge strane, nije 
izvod1j ivo detaljnije opisivanje rada srrucnil1 sekcija, Ipak, u najgrubljim crtama, poku§a
cemo da iznesemo srrucnu aktivпos t u pojedinim sekcijama. 

Referati izneti u sekciji za astt·onauticko vaspitanje tretirali su primenu vasionske 
tehnologi je za doproЬit zemalja u razvoju. 

U sekciji za raketпi pogon obradivani su proЬlematika aerodinamike sagorevanja, 
sistemi hemiskog pogona i savremeпa resenja pogonskog sisrema. 
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Sekcija "Konstrukcija rakernЉ sistema", u okviru svojih S sastanaka, dala је osvrt 
na izvedene projekte, tehлiku \•e1ikih sistema (iпzcnjering 1 i 2) i specijalne pog1ede na kon
struisanje sistema (konstrukcija 1 i 2) sa g1ed.ista nabiranja i "naduvavanja" konstrukcije, 
kao 1 u odnosu na prob1ematiku termo-e1asrianosri. 

Vodenje i uprav1janje raketama i kosmickim letiiicama, Ьi1о је ovoga puta ograniceno 
na upravljanje trajektorijom i uprav1janje po1ozajem leri1ica. 

Sekcija "_Fizika povratka u atmosferu" obradivala ј е opsre proЬieme vezane za ovu 
ob1ast, kao 1 dшpattvna strujanja sa hemi kim reakcijama. 

U oblasti Ьioasrronautike referenri su iz1agali problematiku vezanu za stvaranje 
podnoЩivih zivotnih us1ova, kosmicku fizio1ogiju i druge ospte prob1eme iz ove slo~ene 
de1atnosti vasionske rehnologije. 

Sekc~ia " Sate1iti za prakticnu primenu" obradiva1a је inversnc probleme satelitske 
meteorologtJe, vtsesrruku лаmепu primeлjenih satelita kao i kosmicke telekomunikacije na 
veli.ka rastojaлja. 

. . ~rob~emi astrodinamikc odnosili su se na s1obodno kretanje, kretanje oko te~i~ta 
1 Opt11111ZaCIJU (1 1 2). 

Prvi simpozijum о orЬita1nim laborarorijama Ьiо је posvecen naucлotehnickom pro
gramu orЬiralne 1aboratoiije kao i inzenjersko-tehnickoj moguCпosti izvodenja jedne or
Ьitalne laboratorije, dok је prvi medunarodni simpozijum о isroriji astronautike tretirao 
istoriski razvoj astronautike pre 1939 godine. 

TreCi simpozijum о medunarodnoj Mesecevoj laboratoriji Ьiо је posvecen istra~i
vanjima u oblasri fizike i hemije na Mesecu. 

Na dva sastanka и okvirи programa "Najлoviji dogadaji" data su dostignuca i napori 
Fraлcuske, SSSR-a i SAD ла ро1ји kosmickih istrazivanja, kao i uspesi grupe prof. Dr. 
Rajka Tomovica i njegovih saradпika na izradi elektronske sake, robota ciji elektronski si
stem igra ulogu ljudske koze posto је oset1jiv ла dodir i prepreke, i tzv. "tetrapoda" tj. ele
ktronskog kолја koji izvodi slo~ene ritmicke pokrete. Smatra se da је ovaj "konj" јеdла od 
mogucлosti prototipova vozila na M esecu. 

Deseti kolokvijum vasionskog prava tretirao је pravлe proЬleme koji se postavljaju 
u vezi sa osлivaлjem stanica sa posadom ла Mesecu ili ла nekom drugom nebeskom telu, 
zatim pravne proЬleme koji se postav1jaju stvaraлjem jedлog ili vise sistema telekomuni
kacija putem satelita, kao i pravne probleme koji se odnose ла objekte u Kosmosu. Posebno 
su rasmatrani interpretacija Ugovora о Kosmosu od 27. Ј. 1967 god., kao i neka druga sporna 
pravna pitanja. 

Sv~car:tom zavrsnom sednicom u petak 29. 9. 67 g. ро podne zakljucen је p1odonosni 
rad ov_og JUbtlarnog XVIII Medunarodnog astronautickog kongresa. Dogovoreno је da se 
sled~C:t XIX Koлgres odrzi u Njujorku (SAD) od 13-18. oktobra 1968 godine. Za pred
sedшka Medunarodлe astronauticke fcderacije (IAF) ponovo је izabran prof. Dr. Luidi 
Napolitano (Italija), dok su njegovi saradnici, cetiri potpredsednika, prof. Leonid Sjedov 
(SSSR), Eli Karafoli (Rumunija), Dr. in~. Hajnc Kele (Zap. Nemacka) i predsednik 
JARD-a prof. Dr Tatomir Andelic (Jugoslavija). 

~а ovoj zavrsnoj svecaпosti objavljeno је da је ovogodisnja Guggenheim-ova na
grad~ u tzn?su od 1000 dolara, za neseЬicлo zalaganje i znacajaл doprinos na polju astro
nauttke, pr1pala francuskom profesoru Ј. Е. Вlamont-u, naucлom i tehnickom direktoru 
francuskog nacionalnog ceлtra za izucavanje vasione (CNES) i direktoru aeronomske Jabo
r~torije nacionalnog centra za лacuna istrazivanja (CNRS). Ova nagrada se daje svake go
dшe, pocev od 196\ god., za narocito zalaganje i postignute uspehe. 

30 septembta prireden је izlet za sve ucesnike Kongresa na Petrovarndinsku tvrdavu, 
Novi Sad, Iriski Vепас i Sremske Karlovce. Ucesnici Kongresa su, i:imedu ostalog, pratili 
vrlo uspelo lansiranje jednostepene amaterske rakete za prenos poste, kao i trostepene ra
kete "Vega 3-С" izradene cd strane raketasa-amatera iz Celja. Tezina оуе trostepene ra
kete izпosi 568 kp., potisak 10 t., du~ina 7,5 т, а domet 20 km pod uglom od 80°. Smatra 
se _da ova na§a amaterska raketa sa cvrsti.m pogonskim punjenjem (sumpor-cink) predstav\ja 
na)veC:u amatersku raketu ove vrste u Evropi. 

Na kraju da napomenemo da su u toku rada Kongresa odrzani prijemi-kokteli od 
strane predsednika Ј ARD-a, predsednika Skupstine grada Beograda, Doma sovjetske lщl- . 
ture u Beogradu i potpredsednika Saveznog izvtinog veca, na kojima је doslo do jos ja~g 
zbblavanja i upoznavanja delegata. 

Dragan Knezevic, dipl. mal. inl. 
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НАСТ АБА АСТРОНОМИЈЕ У ГИМНАЗИЈИ 

Пре две године астрономија је уведена Ј<ао ~едмет у природно-математиЧЈ<о,,t 
с111еру у Гимназији . Тренутан ј е био веома погодан Ј ер се ученици IV разреда живо 
интересуј у за научна и техюrчна достигнуЋа савременог света . Сама ова чиљеница 
је омогуЋила да се обезбеди веш1·но интересоваље. будуl;их интелентуал~ца наш~ г 
друштва за материјалистнчно посматраље света , ПО Јава н за tююtтости НОЈе владаЈу 
у природи и друштву . Кроз изучавзње ~риродшLх и друштвених науна (·~'атематине, 
физине , хемије , географије и ф~;юзофиЈе) ученици су сазнали о неl<нм. по~авама и за
нонитостима ноје тююђе сnадаЈУ у детаљюча проучавања астрОIЮМИЈе ,,ао посбене 
научне дисuипmrне, тано да је ученицима било интересантно праћење наставе астро-

номије. . 
Историјсни nут астрономије ј е веома дуr процес научног рада_ и сазнаља I<OJI~ 

се nреплиће са многим природним и друlllТвеним наунама. ПоЈављу Ј е се нод старих 
номада Азије и Африне још npe 5-6 хиљада година пре наше ере. Зато се и сматра 
најстаријом научном дисц1шлином. Знаља номада иису nрестављалз научна тумачељ~, 
већ престављају основу астрономије I<Oja је у то време nринуnља~а и утврђивала наЈ
nростије заноне. Научна астрономи ја зачиље се упоредо са разво ЈеМ осталих научних 
дисциплина, и то пре 22 вена на~а је грчi<И астроном Хипарх (II ве l< пре наше ере) 
одредио nоложаје ненолю<О хиљада звезда на небу и nроучио привидно нр~таље Сунца 
и Месеца. Од тог тренутна астрономија се унључује у снлоп науна и даЈе драгоцене 
податне другим научним областил1а, а истовремено нористи научна д?стигнућа других 
науна, нарочито физине и математине. Основни задата1< астроном~!Је У то. време био 
је да пружи тачно време а морсnловцима омогући правилну ориЈ~нтаци)у на мору. 

Прантичне nотребе људи, изазвале су тшюм времена и разВОЈ сазнаља о свету, 
ноји нас онружује, испитиваља узрона. и _појава нао и отнриЋа природних занона. У 
том периоду развоја науне, астрономи)а Је отнрила стварна нретаља ~ебесних тела У 
васиони. Велини научни1< Нинола Коnt'рнин , наставио је веома знач,на проучаваља 
Старог научнина Аристарха, ноји је у III вену пре наше ере, поста.виохелиоцентрични 
систем света . Тано је на основу веновних посматраља поставио граиицу између древне 
астрономије и нове у но јој су све nриродне појаве и занонитости постављ~не на основу 
математичног прор~чуна и физичi<ИХ доназа. Физина је у то време ис1юристила степен 
техничног развоја и омогуЋила астрономији примену дурбина, спентралну анализу, 
фотографију и фотометрију а . у нво и је . време савремене веома прецизне инструменте 
за испитиваље nроцеса разВОЈа материЈе у васиони. 

Ова веза астрономије са другим наунама имала је велини значај и за сам развој 
астрономије ноја је своја проучаваља усмерила захтевима и потребама других при
родних и друштвених науна, а насније нористила заноне и прорачуне тих науна за 
облиноваље испитаних појава. Своја даља nроучаваља базирана познаваљу физичних 
занона, математичних метода, хемијсних анализа и резултата других научних области. 

Усавршаваље науне и те:книне данас, омогућује да се проучаваље носмоса ВЈ?ШИ 
са савременим инструментима, смештеним у научним институтиhlа ? оnсерват.ориЈама 
па чан и у летилицама са и без човена. Ове летилице , снабдевене наЈпрецизНИЈИМ апа
ратима, дају драгоцене податне ~ауци а савр~меном _човену nомажу да д?ђе до нових 
сазнаља 0 многим природним ПОЈавама за чиЈе раниЈе тумачеље ~у nосто,але само хи
nотезе. Данас су nоједю-1е летилице у служби човена и омо_гућу )у му да се ~позна ~а 
читавим светом и да сноро истовремено прати многе догађаЈе и манифестациЈе са наЈ
удаљенијих подручја наше планете. 

Брзи развој астрономије нао и љен значај за данаll'.ЉИ свет. У наме живи~о~ 
утицао је на младе људе да са велиним интересоваље_м прате разВОЈ науне и У СВОЈОЈ 
машти мисле 0 будуhим летовима сличним онима о но)има су читали У разним часоnи: 
сима и забавницима у свом детиљству. Млади данас xohe истину :1асновану на научио) 
основи. Они не трnе хипотезе већ xohe здраву основу за даља про_учаваља . Ову научну 
истину они прихватају и нористе резултате у жељи да и они СВОЈИМ радом нроз пран
тичне примере, себе увере и донажу занонитости ноје владају у природи. и друштву· 
Ова очигледност научних доназа може се илустровати инструментима . дурбином, 
телесноnом, рефрантором , телуриумом. планетаријумом и.т . л; . Ова _очигледност nри
влачи младе. Данас _многе научне институције и друштва, омогућу)у младима да све 
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дубље улазе у научна проучаваља (опсерваторија на Звездари, Народна опсерваторија 
на Калемегдану, Астрономске друштво "Руђер Бошновић" и "Науна младима"). 

На основу досадашњег искуства стеченог кроз наставу астрономије у Гимна
зији, могу са сигурношћу да кажем да је она на време nостала доступна ученицима. 
Сматрам да она треба обавезно да се уведе и у све гимназије у нашој Републици. Младе 
људе, средњошнолце , интересује астрономија, прихватају је и са љубављу је изучавају. 
Када би био већи број часова настава би била поmунија јер младе све интересује, 
nостављају nитаља, развијају дискусије а за све то нема довољно времена. Практично 
приказиваље многих природних појава, израда модела у школској радионици, израда 
инструмената у шноли и нод нуће, интересује младе. Они знају да се обрадују сваком 
свом успеху, моделу, инструменту везаном за ону област и појаву која их највише ин
тересује. У овом раду много nомаже nодружница Астрономског друштва "Руђер 
Бошковић". 

Програм Републичног завода за школство базиран је на материји Која може да 
се обради са једним часом недељно. То још није довољно да би nробудио nотпуни 
интерес нод младих. Зато при Гимназији постоји астрономске друштво које пружа 
ученицима шире могу!mости за усавршавање и nрактично примељиваље стеченог 
знаља из астрономије . Оно свој план рада усмерава на ширем упознаваљу младих из 
области астрономије , астрофизине, астронаутине и носмогоније. Предаваља за чла
нове друштва држе еминентни стручљаци (Др. Оскаљан, Др. Телеки, Инг. Сивчев, 
проф . инг. Шалетић) и стални чланови друштва (проф . М. Карић, В. Стефановић, и 
већи број ученина). 

Шта младима пружа програм астрономије у Гимназији? 
На самом nочетну, ученици се упознају са астрономском слином света и значајем 

астрономије, нарочито у вену у наме живимо. Ученици са великим интересоваљем 
прате nрво излагање професора од нога зависи да ли ће да пробуди иитерес младих 
за ову научну област. На нон упознаваља са циљ~м и задатном астрономије, ученици 
се уnознају са небеском сфером, дневним онретањем сфере. На основу привидних 
кретаља ноја су у природи запажали , лано стичу сазнање о стварном нретаrьу небесне 
сфере и тела у њој. Посебно је интересантно за ученине када сами прантично изводе 
ово нретаље помоћу боце до пола напуљене обојеном водом или са нишобраном или 
снимаљем фотоапаратом. 

У даљем проучавању, ученин треба да разлинује посматраље небеске сфере 
са Земљине nоврщине, нада су сва нретаља и појаве привидне, или када би био у мо
гућиости да прати иста нретања из носмоса или центра Земље . Зато се ученици прво 
уnознају са привидним нретаљем одређиваљем привидног nоложаја небеских тела 
nомоћу хоризонтална г система. Да би ученици одредили стварно кретаље или одредили 
стварни положај небеског тела, нонструишу енваторијални систем у односу на небе
сну осу. Истовремено се ученин упознаје за шнолским телескоnом (екваторијалом) 
и са њим nочиње да рукује. Он nоставља инструмент у почетии nоложај и на основу 
небеске карте одређује координате ноје заузима на инструменту и тако проналази 
звезду која је уцртана на карти. Овај nоступан јако заинтресује ученике тако да после 
ове обуне сами у шнолсном дворишту вежбају на инструменту. 

Посебно иитересовање над ученина буди изучаваље нашег звезданог времена. 
Кроз задатне они радо изучавају време за многа места на северној nолулопти Земље. 

У делу који проучава историјсни развој астрономије, о астрономској слици 
света до Птоломеја (геоцеитрични систем) и од Птоломеја до Коперника (хелиоцен
трични систем), ученици се сусрећу са именима и делима научника: физичара, мате
матичара, филозофа љима већ познатим, ноји су кроз своја дела развијали научну 
мисао кроз историју. При обради овог поглавља настаје жива дискусија међу 
ученицима. 

Пссебно интересоваље за ову науну, ученици nоказују при проучаваљу астро
физике. У овом делу астрономије ученици се упознају са природом Сунчевог си
стема, Сунцем и љеговим астрофизи<жим особинама, затим Земљом, Месецом (који 
посебно интересује ученине јер прате савремене наnоре науне и технике и успехе у 
освајају Месеца), кометама, метеорима и астероидима итд. Ученици сами читају ЛЈI
тературу и на ванредним часовима које сами заказују, развијају дискусију. 

Програм танође предвиђа изучавање свемира и звезда (величlmа, удаљеност, 
кретаља, боје и спектар, двојке и променљиве звезде, нове звезде и јата). УченицИ 
пажљиво прате излаrање наставiUU<а али маље дискутују и маље се спредељују аа 
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рад из ове области . За ученике је овај део више апстрактан па је пажња концентрисана 
на сазнање о свемиру и прихватаље онога што им наставнин пружи . 

Из двогодиипьег рада и искуства у раду, могу слободно реlш да СаЈ\1 поmуно 
задовољан радом и залагањем ученика, чак и много више него што сам очекивао. 

Ученици су свесm1 значаја астрономије у савременом развоју наУЈ<е и техю1не, као и 
тежње човека да своје умне способности употреби за дубље продирање у носмос и 
откриRање многих тела и појава које су за савременог човека била тајна. С~1атрам да 
се кро:. проучавање астрономије ученицима отварају нови видици и стичу матерн

јалистички погледи на свет. Кроз изучавање астроно.\tије ученици обједиљују сте
чека знања из других научних области у једну целину . 

На крају могу рећи да астрономију као предмет треба обавезно увести у све 
Гимназије и то у свим четвртим разредима (оба с~1ера). Обавезно оформитн подру
жницу-секцију младих астронома, где ће се заинтересовани ученици шире упознати 

са материјом и где ће кроз прантичан рад доносити своје поставне и заl<ључке . О вако 
nрипремљена група ученика треба обавезно да се УЈ<Ључн у такмнчење 1юје органи
зује ·"Поi<рет на)'Ј<у ~1ладима" . Дужност је наставннна да својим и:тагањем заинте
ресује ученика и градиво преноси на научној основи а резултати рада hc у том случају 
бити велики. Надам се да he по ово~1 питању Републични завод за образоваље са
гледати значај и улогу астрономије у савременој науци и техници , као и у животу 
савременог човека уопште, и обавезно је уврстити са осталим предме::тима у свој на
ставни програм за средње шноле. 

СШефаиовић Владимир, iipoф. Гимиазије 
Ј(рагуЈевац 

MORFOLOSKE PROMENE NA MESECU 

Kada se raketna tehnjka po~ela naglo razvjjatj ј kada su prvj ve§ta~k.i sateljtj bili 
izba~ni u orbltu, obl~no se u popularnjm napjsjma ј ~lancjma о Mesecu pomjnjalo i to, 
da {;е ova i1i ona tinjenjca uskoro Ьitj proverena na licu mesta, tj . kada budu prvi astro
nautj stjgli do na§eg jedinog prjrodnog sate\jta. 

Medutim, mo~da се pone§to bltj јо§ br~e provereno, kao §to је ј do sada Ьiо slu~aj, 
po§to su razne sovjetske i amerjkanske, specjjalne rakete uspele, ne samo da se neobl~no 
Ыizu prjmaknu Mesecu, vec i da jzvedu ponekada neuspela, ali jsto tako i uspela, tzv. 
meka spu§tanja na Mese~evu povr§jnu. 

Vrlo zanjmljjv proЬ!em za prou~avanje, Ьilo pomocu automatskih stanica, ili kada 
budu ostvareni brodovi sa posadom, Ьiсе nesumnjivo proЬ!em tzv. fantom pojava na Me
secu. Ovde se ne radj о nek.im okultnim stvarjma, vec о neobl~njm pojavama j§tezavanja 
Mese~evjh kratera, ~udnim odsjajjma, ili zatamnjenjjma. То је oduvek, odkako su takve 
pojave prvj .put saop§tene, prilitno \jutilo astronome- jer, prosto ро nekom dogovoru se 
Mesec smatra za uzor petrjfjcjranog, ili ~ak mumifjciranog neЬeskog tela, gde se zblva vrlo 
malo Ш nimalo promena. 

Zato su sva saop§tenja о nek.im morfolo§k.im i drugim pojavama, koje govore pro
tivno ~injenici da је Mesec mrtav svet, prjmane sa sumnjom i nevericom. Do pre petna
estak godina, amateri su Ьili glavnj ј mobla jedini posmatraci Meseca. Mnoga saop§tenja 
о promenama na Mesecu stizala su od njih i zato ~е ponajvjse sumnjalo u njihovu tatnost. 
Astronomi su do pomenutog perjoda imali druge preokupacije. Ali, interes za posma
tranje Mese~evih formacija ј pojava u vezi s njim vraea se stru~njacima-astronomima, 
pogotovo kada san ј ma§tanje о oovekovom prodoru u kosmos postaje java i Ыiska budu
duenost. 

Morfolo§ke promene su svakako najzanimljivije, kada su u pjtanju promene na Me
se~voj povr§jni uop§te. Medutjm, mada је dosta takvih promena objavljeno, samo jedna 
mo!e da izdr!j ozblljniju diskusjju, а to је ,,nestanak" kratera Linea. 
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Vrlo savesni posmatrafi, kao §to su Lorman ј Medler, zabele~ili su u vile navrata 
postojanje ј koordinate ovog kratera. Lorman 1823. а Medler sve do 1838., ј to vi§e puta. 
Isto tako, astronom Smit је zabelezio postojanje Linea 1841. i 1843. Isti ovaj astronom је , 
na sopstveno veliko iznenadenje, morao d.a prizna, godine 1866., da је krater Line prcstao 
da postoji. Tamo gde је Ьiо krater videla se samo bela rnrlja. Ovo jgranje ~murke od strane 
kratera Linea zagoljcalo је mastu posmatra~a Meseca ј mnogj asrronomi sve fesce obraeaju 
paznju na naseg vernog satelita. 

1 sam Medler, sledece godine ро Smitovom otkrieu nestanka Linea, uspeva da vidi 
pomenuti krater i u svom napisu jz naredne godine, tvrc:li da, ро njegovom mi§Jjenju, Li11e 
је isti onakav kakav је Ьiо na pr. Ј 831. godine, kada ga је on, Medler, dobro osmotrio. 

Danas Line izgleda kao duЬok kraterCic sa beliёastim nimbusom, koji ga uokviruje. 
Sta је u stvari Ьilo sa nestankom ovog kratera? Nek.i istorieari astronomije smatraju, da је 
Smit pogresio kada је tvrdio da је Li11e nestao, posto njegove raпije opser,racije ovog kra
tera padaju u period kada је on Ьiо vrlo mlad ј neiskusan. Ovo obja§njenje је mofda neo
Ьiёno, jer mlac:li Smit је sigurno imao dobar vid, ра је mnogo bolje video tada nego kasnije 
i pre Ьi se moglo pomisliti, da on samo kasnije gresi. Prema pomenutim istorjёarjma, Smit 
је video nesto kada је mlad ј neiskusan obavljao posmatranja Meseca, sto је smatrao da је 
Li11e, а sto u stvari пiје Ьiо slucaj. Kasnije, kada је posmatrao predao gde trcba da se na
lazi Line, nije video ono sto је opazio oko cetvrt veka ranije i objavio је vest da је Line ne
stao. Dakle, prema tim teorijama on је pogresio u dva navrata, Ј841-43. i kasnije, 1866. 

Medutim, verovatnije је da је njegov vjd oslablo ј on nije mogao da vidi Linea onako 
kako ga је nekada video - tako da је greska samo u poznijoj etapi, kada је on digao uzbunu 
zbog nestanka Li11ea. 

Ovo sve nije tako vazno i mozda nije trebalo potanko objasnjavati, ali је vrlo pouёno, 
po§to se lepo moze videti, da u doba vizualnih posmatranja, s liёne greske su neizbezne, u 
zavisnostj od kvaHteta vida raznih posmatraca, jaёine instrumenata i nuz-efekata, koji 
uticu na posmatrace, koji proizlaze od c:lispozicije posmatraceve, njegove litne greskc jrd. 

Neoblёne pojave su povezane ј sa kraterom Mesije, u Moru Plodnosti. Nekada је 
ovaj dvostruki krater Ьiо obelezavan sa indeksima А i В pored jmena Mesije, (tuvenog 
francuskog astronoma i sastavljaca prve moderne ljste maglina). Sada је krater А nazvan 
Piken·ng, (u cast ~uvenom ameritkom astronomu Viljemu Henriju Pikeringu) а В је ostao 
Mesije. 

Medleru su оЬа kratera, pre 130 godina, jzgledala na dlaku jsta. Savremeni posma
tra~j vjde ~as Pikeringa, а eas Mesijea kao veceg, za oko Julometar ј ро u pretniku. 

Prjznatj specijalista za Mesec, Patrik Mur је posmatrao ovaj dvostrukj krater punih 
30 godina, od 1937. do danas. On је pokusao da objasni sve ove fenomene, jer је uo~io sve 
varijacjje, kao posledicu razljtjtog osvetljenja i liЬracije, no Ьеz uspeha. Ipak, tesko је po
verovati da se ovde radi о opipljivim pojavama, da tako ka~emo, lunomorfoloske prjrode. 

U ova dva slu~aja radilo se, ili о privremenom nestanku kratera, iJi о promenama 
dimenzija kratera. Javljano је, osim toga, ponekada i о bespovratnim istezavanjima kratera 
sa Mesetcve povrsine. Naklasj~niji pr1mer takve vrste је nestanak kratera Alhazena. Da 
ka~emo odmah. Danasnji krater Alhazen nije onaj istj koji је nestao. 

Ovu neoblcnu pojavu је zapazjo kao oblcan krater poznati selenograf ~reter, kojj 
је Ьiо odlitan posmatrac i vrlo slab crtac onoga sto је vjdeo. Ali, Alhazen u pitanju, Sreter 
је vrlo lepo nacrtao i objavjo u svojoj knjizi "Selenotopografsk.i fragmenti", objavljenoj 
1790. Za prvoЬitni Alhazen ka~e, аа је krate1 sa pre~nikom od skoro 36 k.ilometara. 

Ovako upadljivu formaciju kasnjji posmatraёi nikako njsu uspeli ponovo da ·pronadu 
ј prema mj§ljenju pomenutog Mura, kao ј jos nek.ih drugih astronoma, smatra se da prvo
Ьitni Alhazen nije nikada postojao ј da је to Sreterova omaska. . . . 

Као sto је javljano о nestanku ovog i1i onog kratera na Mesecu, isto tako је Ьilo 
sluёajeva kada је saopstena pojava novih kratera na Mesecu. ~reter је tvrdio da је otkrjo 
nov krater u krateru Kleomed, medutjm, to nije nikada potvrdeno. Pronalazak Hermana 
Кlajna, jz godine Ј 877. је zanimljiv. Tu se radi о krateru Higinш koji је obeleun indeksom 
N- dakle, Higinиs Novi, za razliku od starog. Ova pojava је izazvala ~ivu diskusiju izmedu 
Кlajna, pomenutog Smita i Birta, jsto tako poznatog posmatra~a Meseca. Medutjm, kada 
se danas pregledaju crtezi, pre i" posle pojave Higinшa N (tog podru~ja na Mesecu), oni su 
tako neuskladenj, vec zavjsno od crtaca i posmarraca, da se nista jz toga ne da zaklju~iti 
ј sa puno verovatnoce treba celu stvar prjpjsatj iluminacijj i drugim opti~kim faktorima, а 
ponajvj§e slablm optitk.im instrumentima, koje su tadasnji astronomj upotreЬljavali. 
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Каdа se radj о zatamnjenjjma na pojedinim mestjma Mesei::eve povrline, onda zajsta 
takve pojave se ne mogu odbaciti kao puka fantazjja pojedjnih posmatrai::a, kojj vide ono i::ega 
nema, Ш ае atav fenomen jednostavno prjpj§e optji::kim nedostacima, jJumjnacjjj jtd. 

О pojavama unutar kratera Platon napjsano је vrlo mnogo ј astronomi poanju da 
veruju, da ро sredj nije i::jsta optilli ombana, јЈј efekat razljё::jtog osvetljenja. Neki naui::nici 
misle da se albedo ovog dela Meseca, naime kraterovog dna, jzmenio za poslednjih sto go
dina - §to treba proverjtj. Pojave u Plato11u su dobro poznate. Nc:kj od krateri::jea, na dnu 
vc:likog kratera, apsolutno Ьi trebalo da se vjde ponekada, аЈј njih nema ра nema, makoljko 
ае trudi\j da ih vjdjmo. 

Ovakvih lokalnih zatamnjenja ima vrlo mnogo. Za poslednjih sto godina javljano је 
vrlo i::esto, da se ovai ili onaj objekt, jJi deo objekta na Mesecu, slaЬije vjdj - kao da је za
rnagljen. Astronom Sarbono је, pre 65 godina, opazjo "oЬiak" ЬJjzu kratera Ttetus, dok su 
rnaglice oko Timohan'sa zapa~ane vj§e puta, poi::ev od 1940. 

Ра jpak, ј ovde se ne mo~e sa sjgurno§eu govorjtj, da Јј su ove pojave sasvjm realne, 
prirode, mada su tako oi::jgledne ј mnogobrojne. Ovaj proЬiem ostaje za sada nere§en. 

Da se razne pege ј mrlje "setaju" ро Mesei::evoj povr§jni, kao §то је tvrdjo Viljem 
Н. Pjkering, danas је potpuno odbai::eno, pogotovo njegova jdeja, da su te pojave organske 
prjrodel 

Pojave svetlih zraka su, mada signalisane u vi§e navrata, takode vrlo sumnjjve po
jave ј verovatno su nastale reflektovanjem Suni::eve svetlostj od pojedjnih podesnih ma
terjja, kada su optjё::ki uslovj za to najpogodnijj. 

Pojave crvenih mrlja, od nedavno vjdenih u podruё::jjma kratera Alfonz ј Aristarh, 
mnogo su zainteresovale ј astronome i amatere. Ali ovo nije Iюva pojava. Crvene mrlje su 
opahne јо§ u XIX veku, na raznjm mestima, dok se danas koncentrj§u oko Alfonza, Ari
staтha ј Lihtenherga. 

Na primer, Medler је, pre 130 godina, u svom i::uvenom spjsu "Mesec", napjsanom 
u saradnjj sa Вerom, na strani 280. jstakao, da se u odredenjm pogodnjm, atmosferskim prj
likama, u krateru Lihtenherg mogu vjdeti crvenkasto-rmji::astj odsjajj ј mrlje. Skoro deset 
godina stara "erupcjja", koju је smotrjo astronom Kozirev jz Pul~ova, spada u slii::nu ~a
tegorjju crvenih mrlja. Isto tako је crvene mrlje u Alfonzu ораzю 1957., dakle, g~mu 
dana pre pojave koju је posmatrao Kozjrev, amater astronom, D. Alter ј о tome refer1sao 
u puЬljkacjjama Pacjfji::kog astronomskog drultva, u SAD. 

Ali, о svim ovjm pojavama postoje najraznovrsnjja mj§ljenja ј mnogj posmatrai::j 
ве ne sla~u, po§to је neko vjdeo ovo, neko ono, а neko nj§ta. Sam Kozjrev njje nj§ta v~zu
alno vjdeo, vec је svoj zakljui::ak jzveo na osnovu jednog spektrograma, za fuvenu poJBVU 
od З. novembra 1958. Jedjno sto se mo~e reci је to, da se prilii::no odavno smatra, da se u 
krateru Alfonzu mo~da javljaju Ьlа~е vulkanske msnjfestacjje, u manjjm ili veC:im jnterv~: 
lima. Ali, dok је slui::aj Alfonza takav, za Aristraha su nepoЬitno dokazane promene u OOJI 
u vi§e od jednog navrata. Celu stvar је prvi opazjo D~ems Grjnaker, sa Lauelove opserva
torjje, 30. oktobra 1963. RШii::asto-crvenkasta Ьоја је trajala 20 minuta. U ovjm poja~ama 
- vj§e astronoma је potvrdilo postojanje fenomena. - prvj put је do§1o do saglasnosu ро: 
smatrai::a, ali јо§ uvek se ne zna pravj razlog promene Ьоје ј pojave crvenih mrlja, na dnu 1 
u okoJinj kratera. Da li se radj о opjpJjjvoj pojavj, ili о nekom reflektovanju svetlostj, za 
sada ве ne zna. 

Sta Ьi se na kraju moglo recj о svim promenama na Mesei::evoj povr§ini, о kojjma 
је Ьilo govora? 

Da ·se kraterj pojavljuju kao nove formacije, ili potpuno, а ponekada prjvremeno 
iii::ezavaju је vile nego sumnjjvo - ovo mnogj smatraju apsolutno nemoguC:im. 

Medutim, promene druge prjrode, kao §to su zatamnjenja ј pojave crvenih mrlja 
su mnogo verovatnjje, а u slui::aju Aristraha i osmotrene. Ali, razlog za te pojave, kao i pri
roda istih jol uvek је pod znakom pitanja. 

Каkо је Mesec postao neЬesko telo koje se sve уј§е i jntenzivnije posmatra od strane 
atrumjaka i amatera, koji su se specijalizovali za posniatranje Meseca, treba oi::ekivati nove 
rezultate i potpunija obja§njenja raznih fenomena na njegovoj povriini. Konstrukcjja apa
rata, tzv. Mesei::evog-Ьlinka, mnogo С:е pomoC:i proui::avanju pojave crvenih mrlja i promena 
sjaja. 

Ali, rakete koje se meko spu§taju na Mesec i kasnije, rakete sa ljudskom pos~do!D! 
konai::no С:е reliti najveC:i broj tajni i zagonetaka, koje joi uvek ljuЬomorno i::uva nai )edini 
prirodni aatelit - Меаес. 

Dтatoslafl Eksinger 
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ДВЕ ГОДИНЕ РАДА И ИСКУСТВА 

Подружюще астрономсног друштва "Руђер Бошковиh" при Гнмнаэији у Крагујевцу. 

У периоду од 28. ј уна од 4. јула 1965. године у просторијВАtа Народне опсерва
торије одржан је семинар за будуhе наставюше астрономије гимназија. Из крагује
вачке Гимназије присуствовала су два професора географије и то : Милан Карић it 
Владимир Стефановиh . Befi одмах на почетну нове шнолске 1965 /66. године уведена 
је астрономија као наставни предмет за ученике IV разреда природно-математичког 
смера. У исто време при Гимназији у Крагујевцу основана је и Подружннца астро
номсног друштва са одређеним циљем и задацима. 

Две године није дуг временски период, али је довољан да се из љега сагледа 
тон рада и резултати успеха једне новоформиране Подружюще, једне нове живе ћ.:
лије друштва "Р уђе р Бошновић" . 

Прошлогодишње ce~te пало ја на nлодно и погодно тле. Астрономија је nоново 
нашла место међу научним дисциплинама а nредаје је Владимир Стефановиh, професор. 
Организоваља подружнице и љеним даљим руновођељем прихватио се Милан Kapиli, 
професор. Честим нонсултацијама били су увен у вези и међусобном разумеваљу, што 
је много допринело појачаном интересоваљу како за овај предмет тако и за рад у 
Подружници. Данас можемо СВА\0 жалити што су многе генерације завршиле своје 
шноловање у гимназији без овог истинсни научног и nреко потребног предмета. Овом 
nриликом и нехотично се присеhамо нанва и колика је nажља посвеhивана астроно
мији још у старом и средљем вену и под каквим услов»дtа је уочена и проучена не
беска механика, откривени и научио утврђени занони нретаља небеских тела. Присе
liамо се свих оних великих људи математнне, физике и астрономије као и љихових 
бесмртних дела. Сеhамо се такође да су многи пали као жртве науне у горби са црквом, 
верс!<Нм учељем н заблудВАiа. Живимо у доба освајаља КОСМОСА, у доба огромног 
успеха носмонаутине, у доба успона техннне и астрономије , те долазимо до све већег 
сазнаља о човеновој моhи у том безграничном простору. Присеhамо се и најновијих 
људских жртава палих за победу васионсног простора nри све дубљем лроучаваљу и 
освајаљу васионе. Све то побуђује живо интересоваље наших људи, а поготову наше 
шнолСI<е омладине. 

Још у I разреду гимназије нроз малу астрономију, односно математичну геогра
фију ученици стичу основна знаља о Земљн нао небесном телу, о Сунцу, Месецу и 
свим осталим врстама небеских тела и љиховим особинама. Са усвајаљем Коперниновог 
система и учеља лако се тумаче и схватају појаве помрачеља Сунца и Месеца, Месечеве 
мене, смене дана и ноhи као и смене годишљих доба. Међутим у II разреду гимназије 
проучава се сасвим друга материја - географија света - а у III разреду географија 
није уопште заступљ::на. Искуство показује да пауза од две године не угаси интере
соваље нод ученина. Наnротив, оно се још повеhано јавља и распламсава нод ученина 
IV· разреда nри проучаваљу астрономије. Одрасли ји и зрелији омладинци озбиљније 
прилазе овој науци и свим проблемиАtа нао и достигнуhима на пољу астрономије и 
астронаутике . Ентузија-
сти већ виде себе у сна
фандеру, у ВаСИОНСКОА\ 
броду на nуту нроз све
мир. Месец he ускоро 
бити посеhен - обеhава 
нам данас астронаутина . 

У једном углу ге
ографсног кабинета сме
штен је дурбин - ма
љих размера, а на јед

ном орману стоји натпис 
"Астрономија". Ту је 
пре две године планула 

Професор Карић йока
зује члановима Подру:нс
нице Венеру 
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нова искра нова жижа астрономског друштва "Руђер Бошковиt;" -основана је Подру
жннца ово~ друштва при Гимназији у Крагујевцу . Још једна 1\елија овог познатог и 

·признатог научног друштва почела је да живи, да се раз~ија, да ради и да постиже 
успех. Интересоваље ученика за ову Подружницу било Је изнад сваког очекивања , 
што показује и број учлаљених : Школске 1965/66- 105 y•leltикa и 5 йрофесора а школске 
1966/67. године- 143 ученика и 1 iipoфecopa. 

Организовање ове По
дружнице, администраmвно 

и финансијско љено nослова
ње поверено је Милану Ка
рићу, професору, кој и је на
ишао на пуну подршку и са

радњу како учлањених про

фесора тако и ученика свих 
разреда. 

Посебно треба истаhи 
сарадњу другова и колега 

Владимира Стефановиhа и 
Живадина Степановиhа, nро
фесора, који су несебично и 
свесрдно допринели раду и 

успеху ове Подружнице. По
дружницу је верификовала 
Наставничко вelie уз nуно 
разумеваље Управе школе . 

Рад ове Подружнице 
одвијао се плански, а састојао 
се из ове три делатности: 

1. Прибављање астро
номске литературе - купови

ном и поклонима. Прикуп
љаље, исецање и албумираље 

Cliuмaк Месеца Ташка Голића йомоћу школског дурби
на и фoiuoaйapaiiia "ПракШика / V", oiii11opa 1:2,8, 

мapiiia 1967 

чланака дневне, недељне или месечне штампе у вези астрономије и астронаутике. 

ЧлаЈЩИ се касније читају и тумаче како на редовним часовима тако и на састанцима 
Ј<ао помоћна и прикладна лектира . 

2. Посматраље неба и небеских тела оком и телескопом, уз објашњења 
стручни:х наставника. 

З. Теоријска научна nредаваља појединих одабраних тема висоЈ<ИХ стручњака уз 
дијапројектор или филм. 

На свим пољима 
:воје делатности Подруж
аица је имала и забележи
ла видие резултате и По
стигла завидан успех . 

У поhiенутом орману већ се 
иалазе три дивно уређена 
албум-записника,мноштво 
1асописа "Сатурн" И "Ва
:иона", карата Северног 
-1еба , астрономског Годи
uљака и друге помоћне 
:тручне литаратуре . По

:ебно су интересантни ста-

Професори Карић и СШе
рановић (у йр11ом реду ле
во и десно) йриликом дого
варања са члановима По
дружнU11е у Краzујещу 

8АСИОНА XV.I967. 3-4 __ _ 

ри уџбениnи ко
Сhюграфије и а
строномије нао и 
"Занимљива а
строномија". 

Све оnсерва
ције неба и небе 
ских тела уредно 

су бележене и 
хронолошки сре 

ђене а љих је би
ло пре1<0 30. О
ком су ПOChl aTpa

HII узоб ј ашњење 
наставнина небо, 

небесна тела, 
Млечни пут, са
звежђа и оријен
тација помоhу 
Северњаче. 
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Телескоnом су "AciiipoiiOAICIШ l<yiiial(" ua изло)tсби ђа. •lкuх радова у Гшта.зији у 
посматрани Ме- Крагује81(у 
сец и све љегове . _ 
фазе , Венера, Јупитер, Сатурн Ј<ао и nомрачење Сунца. Интерссо~аље ш1адих Ј е. огро 
мно . Они су жељни и жедн и ::таља из ове области. Интересовањ Је нарочито ПО Ј ~Ча~о 
после доласна међу нас нашег nознатог астронома др. Василща. Ос/(ања11а, НОЈИ Ј е 
пред чланство изишао са темом : "Об ј е i<Ти ноје nроучава астрономн ја " ' . Слушаоци 
су били задивљею1 ла 1юlюм стила и дубоним познаван .• ~м материЈе од стране nре 
давача, кога су френетичним аnлаузом ПС'ЗЛравиЈљ. СВО Ј е утис1<е са овог nредаваља 
пуне похвалних речи унело је у албу~t-заnиснин ненолю<о омладинаца и щ~офесора 
као документациј у. У исто;.1 амбијенту и са истим интересовањеr.t саслушано Ј ~ и пре
даваље професора ВладимираСrТiефаиовића са темом: "Живот и научни рад Ру~ера Бо
шковиhа". Мила и /(арнћ , професор II З ИIEao је nред чланство са темом: "ХерОЈИ и м у
ченици науке" . Све је ово дало nодстреЈ:а и храбрости матуранту, а сада већ студен;у 
Љубомиру Ђорђевићу, но ји ј е одржао nредаваље са темом : "Месец и ње г~ве особине . 

Један општи састана l< имао ј е нарЗI<Тер усменнх новина а припао ЈС ученицима 
IV-10 нао предавацима . Тано је Aкu.laAtoвuli Миодраг говорио на тему : "Живот и рад 
Николе Коперника", Благојевић Добрила : "Галилео Галиле ји и љегова науцна схва
тања , Милои1евић Јагода: "Живот и научни рад Исана 1-Ьутна", Смиљаковић Вањ~,: 
, Чvдесна откриhа Јохана Кеnлер:1" , Милан /( apu!i , професор "Ђордано Бруно .. 
Тему: "Месец оченује прве посетиоце" у два врло успела nредавања разрадио Је 
Владимир С!Тtефановић , професс р . Посебна радост и задовољство обухвати чланове 
nодружнице при доласну висоностручних предавача из Београда нао ~то су : Ииг. 
Дущаи ШалеtТiић са rТiемом : "Проучаваљс тачног времена у свету и нод нас и Др. Ђорђе 
Телеки: "Земља као небесно тело". Два матуранта су радила матурсне Р~рове из об
ласти астрономије и то: Миодраг Joкoвuli l\ 9 - "Земља нао небесно тело и Борисла.11 
Марковић IV4- "Живот и научни рад Руђсра Бощновиhа". Радови су врло успели и 
успешно одбрањени. И на нрај у треба истаfiи чињеющу да су нею1 чланови ове По
дружюще- Tauacuj e Голић , наст ., и Алексаидар СtТiаюtсављевић уч. IV9- успещно 
снимили пуиу фразу Месеца . . _ 

При крају и прошле и ове 1пн . rолине оrганизована Ј е изложба ученичких 
радова из географије . Један дес изложбе припао је астрономији и астронаутици и 
назван је: "aciiipoiioAtcкu куйlаl(" . 

Овим и оваi<О плодним двогодишњим радом организатори су врло задовољни, 
а из Београда допиру гласови да је ова Подружница најантивнија и најбоља од свих 
новоформираних. Због поi<азаноr успеха организатор и. ру1 :оводилац ове Подружниц~ 
изабран је за члана Управног одбора Астрономсног друштва "Руђер Бошковић 
на годишњој Снупштини друштва. Рад тен предстоји, али ј е Подружница пронашла 
себе и своје поље делатности па треба оченивати још и већи успех. . 

Милан С. Карић, йрофесор 
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Прва меiЈувародва взложба космв
чке теПiвке - У недељу 24 сеnтембра 
1967 године у хали Il 1 Београдског 
сајма отворена је nрва међународна 
изложба космичке технике "Космос
-миру". Ову изложбу, nрву ове врсте 
у свету, отворио је совјетски космонаут 
Павел Романович Поnович, ноји је у 
онвиру совјетске делегације доnутовао 
у Београд на XVIII Међународни астро
наутични нонгрес. Енсnонате су изло
жили СССР, Евроnска организација 
за развој ракета носача (ЕЛДО) и Ју
гословеисно астронаутично и ракетно 

друштво (ЈАРД). Присутне госте nо
здравили су nроф. Др. Татомир Анђс
лић, nредседюш ЈАРД-а и Јаша Рај
тер, генерални диреi<тор Београдсног 
сајма, нао домаћин изложбе. 
Нарочиту nажљу и дивљ";:ње nри

сутних изазивали су совјетсни tнсnо

нати "Бостон 1 ", "Сnутњин 1 ", 
"Луна- 1 О", "Луна-3", "Луна-9", "Ве
нера-3", "Муња-1" и други. Посебну 
nажњу привлачили су енсnонати Ев
ропске организације за развој ранста 
носача - ЕЛДО - у којој су унљученс 
Велика Британија, Француска, Заnадна 
Немачна, Италија,Белгија и Холандија, 
док Аустралија даје само своје полигоне 
за потребе ове европСЈ<е организације. 
Југословенске аматерсне ракете, из

ложене на овој спектануларној изло
жби, биле су такође предмет интере
совања многобројних посетилаца. 
Ову јединствену космичну изложбу 

успешне су допуњавали опрема и храна 

носмонаута (снафандри и јело у тубама) 
као и пригодни филмови. 
Изложба је затворена у недељу 1 . 

онтобра 1967 године. 
Драzан Кнежевић, дийл. uн:>IC. 

Sarl Mesije. - Pre stopedeset go
dina umro је ~uveni francuski astronom, 
Sarl Mesije, koji је naro~ito poznat ро 
svom prvom, savremenom katalogu ma
glina, ali koji је Ьiо vrlo vest posmatra~ 
nebeskih tela uop§te. Na primer, on је 
tokom svog dugog ~ivota uspeo da otkrije 
ravno 14 kometa, .vrlo Јер broj ~ak ·ј za 
savremenog astronoma, koji ima sva mo
guea pomagala pri ruci . 

ВАСИОНА XV 1967.3-4 

Mesije se rodio 26. juna 1730. godine, u 
Badonvijeu, kraj Linevila u Francuskoj, u 
doba velikog procvata francuske astro
nomije. Od rane mladosti se jnteresuje 
za astronomjjн i pokazuje za nju osoЬit 
dar. Као posmatrac vrlo је savestaп ј po
naj vj§e voli da stvar dobro proverj, pre 
nego sto jzjde sa njom na svctlo dana. 

lzvanredno poznavanje zvezdanog neba 
ј sazvezda pomoglo mu је pri otkrjcu po
menutih kometa, posto је lako mogao da 
ustanovj, da Јј је re~ о kometj, ј)ј nekom 
drugom nebeskom telu. Svoj katalog 
objavljuje godjne 177Ј ., i on odmah po
buduj: veliki interes medu astronomima. 
О Mesijeovom katalogu ј sam katalog, 
sa modernim koordj natama ј nekim do
punama, v. "Vasjona" br. 2, za 1959. 
gcdinu. 

Mesije је mjrno pre~iveo sve burne 
promene u svojoj domovinj, gde ј е umro, 
u Parjzu, 12. aprila 1817. u 87. godinj 
zjvota. On ne samo da је dao jedan sasvim 
savremen katalog maglina, vec ј vrlo 
potpun za svoje doba. Osim toga, iz nje
govog kataloga nastalj su svj savremenj 
katalozi, kao sto su NGG ј njegove IC 
dopune. 

Dragoslav Eksinger 

U. R. Johansson: Prvi popularizator 
nauke о kometama Anders Celsius. -
U jstorjjj ~ove~anstva jznenadna pojav
Jjjvanja kometa od uvek su nagovestavala 
opasnost, strah, Шаs, glad ј ratove, kao 
znak nekih mracnih si\a ј njihove ~elje 
za unistavanjem citavih haroda, sto је 
naravno poticalo samo od neznanja. Pravu 
prjrodu kometa prvj је otkrjo Tjcho 
Brahe merenjjma njihove paralakse ј za 
kometu jz godine Ј 577 nasao је da је bar 
trj puta dalje od Zemlje nego Mesec. 
Tek 200 godjna docnjje su Halley ј CJaj
raut poku§ali da ј komete podvrgnu 
zakonu gravjtacije. Time је bjlo zavrseno 
neslaganje u shvatanjjma о kretanju ko
meta koje је trajalo preko 1 ОО godina, u 
kome su razdoЬlju GaJjJej , Kepler, Ga
sendj, Ward, Casinj, Auzout ј Hevelius 
raspravljali о tome da Јј su putanje ko
meta pravolinijske, kru~ne јЈј eJjptj~ne . 
u 17. ј 18. stolecu vecjna astronoma је 
objavJjjvala svoje radove na latinskom, 
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sto је svakako doprinosj)o usporeпom sa
znanju oЬi~nih ljudi о ovome proЬlemu. 
Godjne Ј 743 otkrivena је jedna neoЬicno 
sjajna kometa, koja је Ьila u periheJu 
1. marta 1744 god. ј priЬii~jJa se Suncu na 
0.2 astronomske jedjnjce. lmala је ogro
man rep i komu tako da se vjdela i ро danu. 

Upravnik opservatorjje u Upsali, An
ders Celius (1701-1744), poznat јо§ ј 
ро njegovoj ~uvenoj termometrarskoj skali, 
paZljivo је posmatrao ovu kometu i jsko
rjsrjo prjJjku da napise knjj~jёu Bref om 
Cometm [Pismo о kometi]. То је u Evropj 
prvo popularno izlaganje о kometama pri
stupa~no §jrokim slojevima i pisano §ved
skjm jezikom. Malj broj ljudi koj j је pro
citao knjjzjcu mogao se upoznatj sa glav
njm, tada poznatim, znanjjma о kometama 
jz)o~enim u vjdu dialoga jedne dame sa 
autorom. lzneto је da se komete ponovo 
pojavljuju posle odredenog vremena, da 
se krecu ро elipsama ј da su sa~injene od 
materije lakse od one od koje su saёjnjene 
planete. Celsius obja§njava zasto se rep 
komete odmice od Sunca ovjm recima : 
" Kepler је nagadao da se Su.nёevi zraci, 
prostiruCi se prostorom ро pravjm li
njjama, sudaraju sa vazduhom, odnosno 
atmosferom kometa ј tako toplota koja 
jzblja iz Sunca unosj u taj vazduh paru. 
А Sunёevj zracj sobom prenose, jz gusce 
metine atmosfere, suptilnjja isparavanja 
na vecu udaljenost na nebu . . . . U ko
koJjko se kometa vj§e рrјЬЈШ Suncu rep 
се јој Ьiti vecj, jer . . . Sunёevi zracj kao 
gus~i ј ja~i pro§jruju fjna isparavanja". 
Као sto se vidi ovo је jasno ukazivanje 

na pritisak zra~enja, а danas se smatra da su 
pritjsak zra~enja i Sun~ev vetar glavnj 
~inioci u obrazovanju kometskih repova. 

U jednom ranijem delu Celsius razla~e 
sta Ьi se desilo ako Ьi se Zemlja priЬli
bla kometi i odmah odgovara da ili nece 
Ьiti nikakvog efekta ili Ьi do§lo do po
plave i potopa kontinenata i kometa Ьi 
mo!da postala Zem)jjn satelit, odnosno 
Zemlja Ьi mogla postati satelit komete. 

Celsius је umro 1744 god. Njegovo 
Pismo о kometi Ьilo mu је poslednje 
sto је napjsao i Ьilo је vrlo znaeajno. 
Ljudima od struke ili filosofima prirode, 
kako ih on nazjva, uvek је du~nost da 
obavestavaju §iroke slojeve, da jspravljaju 
njihova pogre§na shvatanja i da saop§ta
vaju nova otkrica u oЬiiku pristupafuom 
lajjcima. Celsius је Ьiо· jedan od prvih 
koji је ovako postupao. 
"Journal of the Britjsh 
Astron. Association", 

1967. april R. D. 

Sa:limanje u budufпost. - Kosmo
logija poznaje teorjjski model tela koje 
је toHko gusto da postaje nevidJjjvo. 
Kada neko gusto sferno telo, pod dej
stvom relatjvjstiёke gravitacije, sazjma
njem dostjgne do odredenih djmenzija, 
spoljnj posmatraё nece vjdeti nikakvo 
zraёenje koje Ьi polazilo od toga tela. Za 
takvo telo se tada ka~e da se povuklo 
jspod Schwarzschild-cve sfere ј)ј jspod 
svog sopstvenog horjzonta. Ро reёima 1. D. 
Novikova u "Astronomjёeskom zurnalu", 
ovo stanje predstavlja t.zv. apsolUtnu bu
ducnost ј posmatra~ njkada nece moCi 
znatj sta se de§ava u takvoj jednoj loptj, 
manjoj od Schwarschild-ove sfere. 

lzraёunavanja pokazuju da zvezda ovako 
drastiёno skupljena nece vi§e Ьiti u stanju 
da se ponovo §jrj, ~ak nj u asjmetrj~nom 
oЬJjku, а to znaёj da nece izici jz Sch
\varzschild-ove sfere u oЬiast pristupa~nu 
ispjtivanjjma tog jstog posmatraea koji 
је zvezdu posmatrao u njenom sa~imanju. 

АЈј jstra~jvanja Novjkova ipak ukazuju 
na pomisao da Ьi se to moglo dogoditi 
ako је materjja koja se sa~jma naelek
trjsana. Sa~jmanje do jspod Schwarz
schild-ove sfere moglo Ьi Ьiti zamenjeno 
ekspanzjjom pre nego је materjja do
stjgJa stepen beskona~ne gustine i telo 
Ьi izЬilo jzvan Schwarzschild-ove sfere 
- ali ne u spoljnj prostor jz kojega је 
sa~jmanje po~elo nego u neki drugi spoljni 
prostor. 

(N В! <::itaocima nedovolfno upozna
rjm sa relativjst.iёkim pojmovima prepo
rubli Ьismo da u radovjma Minkovskog 
potr~e defjnjcjju apsolutne buduenostj 
а Schwarzschild-ovjm raspravama izla
ganja о njegovoj sferi). 
"Sky and Telescope", 1967, juli 

R. D. 

5 marta 1967 god. iz baze Vanden
berg u SAD irzvrseno је drugo lansjranje 
bespilotnog eksperjmentalnog aparata 
SV-5D ро programu PRIME. Lan
sjranje i let aparata u toku 30 mjnuca 
su pro§li normalno; aparat је jzvr§jo niz 
programiranih manevara, а syj instru
mentj su radili dobro. lpak, nisu uspeli 
napori da se aparat sa~uva posle povratka 
u atmosferu ј on је potonuo u Tjhi Okean. 
Predvjdeno је da SV-5D ulazj u atmo
sferu brzinom od oko 7800 m/sec prj ~emu 
se o~ekuju temperature od 1650-2200°С; 
stoga povr§ina letilice jma novu toplotno
izolacionu zastitnu prevlaku koja se na 
visokim temperaturama ne topi \'ес ug-
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1jeni§e obrazujuCi tvrdu koru pri cemu se 
zadr1ava aerodinamicna forma aparata. 
(Vopr. rak. teh. 6, 19б7 ) В. А . 

.Na ostrvu Guam oprema se americka 
stanica za pracenje sate1ita. Antena radio
Jokacionog urcdaja sa og1eda1om precnikз 
18 т blce postav1jena unutar kupo1e vi
soke 33 т. Та kupo1a moze dз izdrzi 
dej stvo vetra Cije se brzjne krecu do 2б0 
km/cas. Stanica се imati generator ја
ёјnе 1000 kW. 
(Vopr. rak. tell., б, 19б7) В. А. 

U SAD se intenzivno radi na usa
vrsavanju motora rakcta-nosaca sate1ita. 
Tako се "Agena Е" imati raketn.i motor 
sa teё.nim pogonskim materijama, mo
nometjJhidrazjnom ј azotnjm tetroksj
dom, fjrme "Bell", sa potiskom od 9520 kp 
sto је za 22б5 kp vise nego kod "Agena D ". 

Raketa " Tor-De1ta" се pored osnovnog 
motora sa tecn.im pogonskim materijama 
МВ-111 firme " Roketdyne" jmatj tri 
Ьоёnа motora sa cvrstim gorivom 
ТХ-354-5 "Castor II" firme "Tl1i
okol", ёime је povecan potisak prvog 
stepena rakete sa 78 na 150 tona. 
(Vopr. rak. teh., 6, 19б7) В. А. 

~а bespilotni kosmicki brod " Ma
riner" koji treba da se otisne ka Marsu 
19б9 godine, radi se raketni motor na 
hidrazin sa potiskom od 22 kp. Motor 
се u tokи 1eta raditi dva риtа, pri сети се 
s~ prva korekcija putanje izvrsiti pos1e 
јеdџе do dve nede1je leta. 
(Vopr: rak. teh., б, Ј9б7) В. А. 

Objavljeni su neki podaci о astro
nomskom satelitu "Las" (Large Astro
nomica1 Satellite) kojj razraduje evropska 
organizacija ESRO i koji treьa · da Ьиdе 
pusten. u · 1917-ој godini pomocu ev
ropske rakete-nosaca. Satelit је du
gaёak 3 т; preёnik mu iznosj Ј т, te-
1ice . oko 800 kg, od cega се instrumenti 
te1iti oko 227 kg. Medu шstrumentima 
се se nalaziti i teleskop precnika О. 70 
т i sluZiee za ispitivanje spektra zvezda, 
meduzvezdanih mate. iia, maglina i gala
kuta,, Ultra vюletni i D-spckti koji sи od 
najve.ceg jnteresa ne mogu se izucavati 
sa Zt;mlje i1i na malim visinama, jer ih 
atmosfera u znatnoj meri apsorbuje. 
~omoeu satelita "Las" осеkије se da се 
s.e ispitivati oko 5000 razliёitih zvezda. 
P.ri t.ome. се za niz eksperimenata Ьitj 
potreqna taёnost orijentacije od oko 0, 1 
(oko 2,5 : тт) sto znatno premasuje do 
sada postignute tacnosti. 
("уоР.~· Rak. teh. '~? _1, 19б5) В.А. 

.г 

NASA је potvrdila svojc p1anove da 
rcdinom 1968. pиs ti prvu orЬita1nu 1abo

ratorijи za duzi boravak и Kosmosu. 
Ovo ј е godinи dana ргс p1aniranog Jan
siranja orblta1пe 1aboratorije sa pi1otom 
(MOL). U prvom 1 ansiranjи koji је оzпа
ёеn sa ААР 1/ АР2 p1anirani sи medi
ciпski, tc1шicki i nauёni eksperimenu u 
us1ovima besteziпskog stanja u toku 30 
dana Ьoravka 3 kosm nauta u orblu. U 
drugom 1зп iranjи (ААР2/ААР3) kojc Ьi 
treba1o da se izvrsi 3-6 meseci pos1e prvog 
1aпsiranja, duzina boravka kosmoпauta и 
orblu povecace se na 56 dana. Копаёni 
ci1j cksperimenata sa orЬita1пom 1abo
ratorijom је prcduzetak boravka takvc 1a
boratorije и orblti do jedne godine. 
( Vopr . таk. te/1 ., б, 1 96~) В. А. 

Cetvrti Satttrnov prsten. - Na snim
cima naёinjen.im krajcm 1966 god. kada 
је sjstem prstenova Ьiо priЬiizno u istoj 
ravni sa nama, opazen је jedan izvanredno 
tanak prsten. Snimke ј posmatranja је 
vrsio \V/. А. FeiЬe1maп па opservatori ji 
Allegheny sa refraktorom otvora 30 palaca. 

Na svim p1ocama, sa emи1zijom ose
t1jivom na plavи svet1ost, snimljenim od 
27. oktobra do 12 Decembra 1966 g. i 
sa dиgom expozicijom od 5 do 30 mi
nuta, vjdi se tanka Jinija u oЬJiku prstena, 
izvan spoljneg prstena, na odstojaпjи 2 
риtа vecem od precnika do sada poznatih 
prstenova. Sve је ovo potvrdeno ј mj
krofotometriskim pиtem na negativima. 
Medutjm pos1e 12. decembra 1inija se 
tesko videla da Ьi se posle 16. јапиаrа ove 
godjne potpиno jzgubl1a. 

Posmatraё ovako komentarjse svoja po
smatranja: "Tankи liniju mozda Ьi tre
balo tumacjtj kao neoblcno tanak spoljnji 
prsten vjd1jjv samo neko krace vreme u 
doba kada se ravaa prstenova pok1apa sa 
nasom vjzjrnom Jjnijon1. Potrebna се Ьiti 
naravno naknadna posmatranja kada ravan 
prstenova bude opet u jstome polozaju . 
Razlog sto se ovaj slabacak prsten do sada 
njje yjdeo је u cinjenjcj sto је kod vecine 
velikih reflektora sekundarno ogledalo 
postav\jeno pravcem jstok zapad, sever 
јиg, tako da difrakcjonj krst drzaca pri 
dugjm exponiranjimapokrijetankи Jinjju" . 

Oko 1900 drugih vizuelnih posmatraca 
javlja da su videli takode tanak spoljnj 
prsten, kojj se sada naziva D prsten (do
sadasnjj se oznacavaju kao А, В, С -
prstenj). 
" Sky and Telescope", 

1967. juli R. D . 
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Mesecev kosmicki brod " Lunar or
Ьitar 3", koji је 1ansiran 8 febrиara Ј 967 
g. pom си rakete-nosaca "At1as-Agena D " 
na orblt'U oko Meseca, pretsrav1ja samo
stalnu foto1ab rat riju u kojoj se kori ti 
origina1an metod doЬijanja i predavanja 
snimaka. U tom ci1ju na kosmickom brodu 
. u ~ kamere: jedna sa sirok uglim b
)ektiVOrn а druga а te1efotoobjekU\'Om. 
Na b10du se na1azi specijalni servome
hanizam koji omogиcuje izrаёипаvаг.је 
skretanja kosщickog broda u vreme ek
spozicije. 
(Vopr . 1·ak. te/1 ., б, 1967) В. А. 

Стари Суахпли календар 

Сноро 40 милиона становнина Ис
точне Африне говоре језином суахили. 
~вај је~ин је први ло знача ју у банту 
) езично ) групи. Он је не1<а врста 
универзалног језина у тим нрајевнма . 
Пре него што се појавио лунарни 

календар, нога су у те пределе донели 

са собом мухамедаlЩи и ноји ј е при
лично несавршен, постојао је стари 
суахили календар, ноји је сунчани на
лендар. Овај налендар је паралеmю у 
употреби и данас са мусm·rманским на
лендаром. 

Према сунчаном налендару година 
или .мвака има 365 дана. Она се дели 
на 12 месеци са 30 дана у сваном, без 
разлине . Када истенне последњи ме
сец, .мвези ва мфунzо долази лет преi<О
бројних дана, који се називају ки
иzузи. 

Месеци нису имали нинанва егзо
тична, или мистериозна имена, већ 
су имали редне називе, на пр. мфуигуо 
маси - први месец, мфунzуо ва йили -
други месец итд . 

И данас, првих девет месеци имају 
редне називе, само су три последња 

добили apanc•<a имена: раџабу или 
рајабу, шабаюr и рамадхани. 
Уместо седмица, месеци су се де

лили на три денаде, нојих је било 
унуnно Зб у годюш, И денаде су имале 
од почетна редне називе. Оне су се 
рачунале од сику ја мвака, или Нове 
године. Много је прантичан овај на
лендар за сванодневне потребе! Што 
се тиче утицаја и извора из нојега је 
постао, опажа се извесна сличност са 

перзисним сунчаним календаром . 

Становници сухаили говорног по
дручја показали су лрактичан дух и 
када су усвојили арабљански нален
дар, Они су поставили Нову годину 

одма.х после поста у месецу рамазану и 

тано код њих није први месец у го
дини мухарам, већ шавал, а мухарам 

ЈС тек четврти месец по реду, 

Шавал, кога зову мфушуо маси , 
•<ао што је напоменуто, има осим зиа
чења - nрв11 месец и буrшално, пре

нид поста , пошто се до љега у рама

зану лостило. 

Када су прихваћене уместо денада 
седмице , седмични дани су добили на
зиве: џумамоси - субота, џу.кайнл11 -
недеља, џyмaiiiaiuy - понедељак, џу

маие - уторан , џумаШано - среда ; 

ово све значи први дан, други дан ... 
лети дан, последља два назива су мало 

друнчи ја: четвртан је алха.киси, а пета н 

- 11ЏУА1й. 

ДраlОслав Ексшаер 

U antiseptickoj laboratoriji ame
rjё.ke jet Propulsion Laboratorie (JPL)·, 
ko)a treba da pocne sa radom po\ovinom 
1967 godine, korjs tice se metode steri-
1izacije toplotom ј gasovjma, koje treba d~ 
svedи na beskrajno malu verovatnotџ 
mogucnost, da pri Ьиdисеm letu na M11rs , 
tamo dopru iivi mjkroorgan.izmi sa Zem
lje. "L:ista soba" ima povrsjnи od 1200 
kvadratnih stopa, (Ј 1 Ј т ) vjsoka је okp 
12 metara. U njoj се se kao prvj projekt 
izraditj model kapsиle vjsine oko 4 metra 
za projekt "Voyager" ("Putnik") koji 
treba da otpoёne 1973 god., ј и kome treba 
da se jzvri;j 1et bez posade oko Marsa ј 
Venere, prj ёemtl се na njih Ьiti spи~tene 
kapsиle. Sterilizacjja је neophodna ako 
se zeJj иzimanje uzoraka sa Marsa radi 
jspjtivanja Ьiosfere na ovoj planetj . 

("Spaceflight", april 1967) В.А . . 

Gruzinski astrofizicari veruju da su 
otkri1i novj fenomen koji se de~ava u 
gornjim slojevima atmosfere. Teimиraz 
TorosheJjdze, 28-ogodjsnjj naиёnik iz 
Abastunian Alpske Opservatorije је ot
krjo \uminisccnciju u sumrak, vjd\jivu u 
jnfracrvenoj oЬlasrj, ј smatra da se ona 
moie objasnjrj prjsиstvom jednoatomnog 
kiseoniёno vodonjcnog atoma - hjdro
ksila i u sumrak ј ·u nocnom nebu. Jaёina 
luminiscencjje zavisi od brzjne formi
ranja hidroksila u atmosferi pod utjcajem 
Sunceve svetlosti. · 

Astronomi Evgenije Karadze i Rajsa 
Bartaja iz iste Jaboratorjje, koristili su 
spektralne metode da potvrde mj~Jjenje 
da је RW Auriga najmlada promenljiva 
zvezda i odredili su raspored energije u 
kontinualnom spektru zvezde. 
(,,Spaceflight", No. З, 1967) В.А. 
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lnfracrvcni apcktar Saturnovog pr
ltcna.-

L. Mertz i Ј. Co1eman, na osnovu in
fracrvenih spektara Saturnovih prstenova, 
doЬivenih u noci 16-17 oktobra 1965 g., 
dolaze do zakljucka da se doblveni po
datci ne mogu lako slo:i:itj sa sadasnjom 
Kujperovom hipotezom ро kojoj su ovi 
pokriveni 1edom. Uporedivanja sa 1abo
ratorijslфn spektrima pre navode na po
misao da su prstenovi sacinjenj od for
ma1dehi4a odnosno da su pokrivenj ovjm. 

Prema1 autorima ovo Ьi se moglo ob
jasniti postojanjem oblmne atmosfere 
ltoja sadr:i:i velike ko1icine СО i Н1. 
U1tra1jubleasto zracenje Sunca proiz
vodi formaldehid kojj neposredno pre
lazi u cvrsto stanje i ne mo:f.e onda vj§e 
da evaporira zbog njske temperature. 
ZЬog toga је mo:f.da Jupiter lisen sljcnog 
prstena jer forma1dehid evaporira usled 
veee Ьlizine Sunca, а Uran је lisen pr
atena jer је na njemu temperatura suvise 
niska §to ne dozvo1java stvaranje СО u 
njegovoj atmosferi. 

Autori obeeavaju da ее posmatranja 
nastaviti cim se Saturnovi prsteni pocnu 
poltazivati pod vecim otvorom od sa
dunjeg. 
,,Astrofizicki :f.umal", 1966/Х. R.D. 

МJkro-pctro1ab - је naziv mini
jaturnog uredaja za ispitivanje uzoraka 
stena sa Meseca u okviru projekta "Apo
lo", u toltu 1969 god. Uredaj sadr:f.i tri 
dijamantska alata kojj mogu da mrve, 
isecaju u tanke p1ocice i po1iraju uzorke 
za analizu u polarizacionom mikroskopu. 
Snimci uzoraka mogu se poslati odmah sa 
Meseca pomoeu fotomikrografske te
levizije. 

("Spaceflight", april 1967) В.А. 

U itaUJan•kom ccntru za kosmjCka 
istra:f.ivanja CRA, planira se izgradnja 
aerodinamicke cevi gde ее se postjzati 
brzine strujanja reda М = 20 pri tem
peraturj od 1000• К. Uredaj Се se ko
ristiti za ispitjvanje proЬlema ulaza kos
micltih aparata u atmosferu. U centru se 
gradi jedna cev proraeunata za brzine od 
12 Macha koja Се se koristiti za ispjti
vanje aerodinamjckih karakteristika kos
miCltih brodova. Gradi se ј kompleks za 
ispjtivanje satelita ј kosmiCkih brodova u 
uslovima kojj imjtiraju orbltalne. · 

("Vopr. Rak. teh"., No 2., 1967) В.А. 

Uapclno au zavrlcni eksperjmentj 
u letu kojima su jspjtani padobranski 
uredajj kojj Ьi moglj da se korjste prj-
1ikom spu§tanja kapsule sa jnstrurnentima 
na Mars . Padobran је pretnika oko 10 т. 
("Spacefljght" , april 1967) В.А . 

Vulkani па Vcncri mogu da postoje 
veruje Dr. Nikolaj Kozirev, sovjetski 
astronom koji је otkrio "aktivne vulkane" 
na Mesecu. U prjJog ovome govorj ci
njenica da se ponekad sa dnevne strane 
na Mesecu nalaze dve karakteristicne 
Jjnije koje se nalaze u spektru vulkanskih 
para koje su ana(jzjrane iznad vulkana na 
Kaml':atkj. 
("Spaceflight", aprjl 1967) В.А. 

Prcdcli ncba sa jatima ga1akaija IV. 

Nastavljajuci svoje radove о statistjci 
nebeskih predela sa razlicitim tipovima 
jata galaksija na raznim udaljenostjma od 
nas, F . Zwicky i М. Karpowicz su doka
zali zakljucke iznete u njihovjm ranijim 
tadovima о ovoj temj, Sada је narocjto 
sigurno da najveca jata galaksija, po
smatrana na raznim udaljenostima, imaju 
isti srednji precnik. Ali nema znakova evo
lucije ovakvih jata u ·funkcjji do sada naj
vecih njihovih udaljenosti, koje Ьi odgo
varale brzinama udaljivanja sa 100 000 
Kmjsec. 

"Astrofizicki :i:urnal," 1966/Х R.D. 

Pot!cv od kraja 1968 god. NASA 
predvida lansiranje pet novih kosmickih 
brodova pod imenom "SanЬlejzer" u 
cilju ispjtivanja Sunca u periodu njegove 
maksimalne aktivnostj. Programom se 
predvida jedno lansjranje u 1968. dva u 
1969 god. i dva u 1970. "SanЬlejzer" се 
se lansirati na heliocentricnu orbltu koja 
prolazi iza Sunca (gledano sa Zemlje). 
Putem predaje signala na Zemlju kroz 
suncanu koronu mo:f.e da bude jspjtjvano 
rasprostiranje Sunceve atmosfere, mag
netnih polja i Suncevih kosmitkih zra
kova. Za lansiranje aparata "SanЬlejzer" 
izabrana је raketa - nosac "Skaut", koja 
се Ьiti modifikovana kako Ьi zadovo
ljila zahteve meduplanetarnog leta. Na 
raketu се Ьiti postavljen peti stepen sto 
се omoguciti izbacivanje tereta od 6,8-27 
kp na heliocentricnu orЬitu. 

(Vopr. rak teh. 6, 1967) В. А. 
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PRIMENA MIТROVICEVOG KRПERlJA STABILNOSТI PRI AUTOMATSKOJ 
REGULACIJI PRIТISKA SAGOREVANJA 1 MESAVINSKOG ODNOSA U 

RAKETNIM MOTORIMA SA TEC:NIM GORIVOM.* 

Kompleksnost proЬlematjke staЬilnostj sagorev;шja u raketnjm motorjma sa tetnjm 
gorjvom ј znacaj ovog proЬlema sa gledj§ta njjhovih eksploatacjonjh performansj na§li su 
veoma sjroku potvrdu u postojecoj (jteracurj, а vec klasjcni radovj Samerfllda, Kroka, Rosa 
ј drugjh eminentnih autora, predstavljaju eklatantnu potvrdu vaznostj ovog pjtanja za te
O!'iju i praksu ovih raketnih mGtora. Polazecj od postojecih rezultata jstrazjvanja а posebno 
od !'ezultata datЉ u radovjma F. Н. Rjrdona ј Dr. D. Mjtroviea razradena је prjmena Mj
trovjceve metode ј njegovog krjrerjja stabl l.nostj za analjzu s taЬilnost j sagorevanja u raketnjm 
motorjma sa tecпjm gorjvom u uslovjma stanjcnjh jspjrjvanja. 

Poznato је , da su prjrjsak sagorevanja u komorj raketnog motora ј protok pogonske 
materjje (gorjva ј oksjdatora) dva odlucujuca pat·ametra u radu motora ј da odredeпa ne
kontroljsana promeпa ovjh velj/':jпa moze dovestj do nestabllnog sagore\•anja ј nestabllпog 
rada cele pogoпske grupe, sto se negatjvпo odrazava пе samo na performanse rakete vec ј 
na пjenu pouzdaпost ј sjgu\J1ost. U cilju jspjrjvanja utjcaja ovjh promena postavljena је data 
metoda, koja ј е razradena za potrebe stanj/':njh jspjrjvanja ј koju karakterj§e jednostavnost 
uredaja ј relarjvno 5jroka mogucnost da se sa ma(jm sredstvjma ptoЬiematjka stabllnost j sa
gorevanja, bar u jednom uzem okvjru, detaljnjje razmotrj ј proucj. 

U svrhu jspjrjvanja korjscen ј е klasicnj sjs tem raketnog motora sa napajanjem pod 
prjrjskom, sa odgovarajuCim dodatnjm elementjma, kojj је shcmatski prjkazan na sl. 1. 

Kontt·ola prjtjska sago,·evanja u komorj raketпog motora (12) ostvaruje se regula
cjjom protoka oksjdatora pomocu prjgusnjce (10) cjji se po1o:i:aj pozjcjonira servomotorom 
(9). Protok ulja kroz servomotor reguJjse elektrohidrauljcni servo-ventil rjpa "MOOG" 
(Mug) (8) kojj prima komandne sjgnale od regulatora prjtjska (6). Referentnj sjgnal u ovom 
kolu daje davac prjrjska (7), preko kojega se regjstruje veljcjna pritjska sagorevanja u ko
mori motora, ј kojj se u regulatoru prjtjska korjsrj za aktjvjranje Mug-ovog ventila. Zavjsno 
od veljcjne prjtjska u komorj sagorevanja, regulator prjtjska (6) се preko Mug-ovog ventjla 
i scrvomotora d elovatj na prigusnjcu, а rjme се se menjatj protok oksjdatora, cime се u kraj
njoj konzekvenci docj do promenc ukupne potrosnje pogonske materjje а time ј do nove 
promene pritjska sagorevanja. 

U kolu mesavjnskog odnosa mehanjl':kj ј hjdrauJjcnj elementj su jsti kao ј u regula
cjonom kolu prjtjska sagorevanja. Istovremeno merenje protoka gorjva i oksidatora vrsj se 
turЬinskim protokomerima tipa " POTTER" (13), сјјј se sjgnalj prenose na t·acunar (4), 
kojj stalпo odreduje velicinu mesavinskog odnosa 

G0 x Protok oksidatora 
r = - = 

Gg Protok goriva 

i podatke о vrednostj ove promenJjjve veli/':jne predaje regulatoru mesavjnskog odnosa (3). 
Regulatoi mesavjnskog odnosa (З) na osnovu ovih podataka deluje na Mug-ov servo-ven
rjJ, koji preko servomotora (9) tacno pozjcjonjra polo:f.aj prjgusnjce u magistrali gorjva. 
Kontrolna varjjaЬ!a u kolu mesavjnskog odnosa је otpor potenciometra ovog regulatora, 
koji odgovara otporu davaca prjtiska u kontrolnom kolu prjtjska sagorevanja. Racunar (4) 
odreduje mesavinskj odnos na bazj podataka protokomera (13) ј u skladu sa ovom veli
cinom odreduje pclo:f.aje potencjomett·a regulatora mesavjnskog odnosa (З) . Blok shema 
sjs tema automatske regulacjje data је na sl. 2, na kojoj је istovremeno data upotreЬljena 
nomenklatura za prenosne (transfet) funkcjje pojedinih elemenata sistema i za promenljjve 
velil':jne. 

• Rod је iznet no XVIII Medunarodnom ostronauti~kom kongresu u Beogradu, septembra 1967. 8· 
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Analiza datog sjstema aиtomatske reguJacjje radena је na bazj linearjzjranih odnosa 
za ~ale prol!'ene stanja. иz prjmenи Laplasove transformacjje. Polazna pretpostavka ove 
analtze. polaz•. od toga da Ј е prtt.'sak u komorj sagorevanja jskljиc jvo fиnkcjj a protoka pogonske 
ma~ertJ~ (gortvo + ~kstdator~ 1 da ~е и ttca) drиgth faktora moze zanemarjtj, Sa drиge st1·ane 
radt po)ednostavl) eщa uzeto Је da Ј е prenosna fиnkcj ja servomotora ј ta и kolи prjt.jska i и 
kolи mesavjnskog odnosa ј da ј е transfet· fu nkcjja Mиg-ovog ventilз identi cna za оЬа kon
trolna kola, t . ј . 

I-10 = Hr = Н 
М0 = Mr = М 

Prenosne funkcjj e pojedinih komponenata s jstema odredene sи na bazj liлearne ana
lize j~ealnih .kompone~t j i na .osnovu proizvodnih i eksperjmentalnjh podataka, rako da se 
za dal)и anal•zи иztma,и sledece vredn stl prenosnjh fиnkcija elemenata sistema : 

1. Komora sagorevanja 

2. Davac pritiska 

З. Racunar ј regulator 
mesavinskog odnosa 

Сд. 1 

7 

К, · е-'• 
с ~ ____::с.......:._ 

(s. Tc + l ) 

Јр = Кр 

Кт 
lr = 

(s · Tr+ 1)1 

З. Elektricnj most 
I (s) 

N = 
B(s) 

Кт 
5. Mиgov servo-venrjl М=-----

(s· Tm + 1)3 

6. Servomotor H = l /a . s 

7. Prigиsnjca A=W!x 

Sa ovjm prenosnjm funkcjjama kompone
nata, а na osnovи odgovarajиcih jzvodenja 
и ci je detalje necemo sada иlazjtj, dobljajи 
se konacao izrazj za pienosae odnose ј to 
za s lиёај kada је: 

Сл. 2 

, 
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а . Zatvoreno kolo meiavinskog odnosa: 

К, W(s) ~ _ ___ __:_ ___ _ 
.!(S · Tm + 1)3 

• (s . Tr 1)' 

ovde је 

Кт . Ај. Nr . Kr . ,. 
К, = ----"------

W! ·а 

Ь. ОЬа ko11trol11a kola [kolo me!aviшkog od11osa kolo prit iska sagoгevaпja Ј z а -
tvore11a: 

W(s) = 
К2 ·e-s' [s. (s · Tm + l )' · (s · Tr + l )1 + (r + l ) · е] 

s · (s · Tm + l)' • (s. Tc + l ) s. (sTm + l )' · (s . Т.· + l ) 3 + r . е 

u jzrazи za w (s) konstante к. ј е јmаји sledece vrednostj : 

Ао . Кт . Np . Ј р. Кс 
к.-

а 

А_!::___· K_т_._N_r_._K_r 
0= 

W1 . a 

Analjza staЬilnosti datog sjstema сјјј su prenosni odnosj izrazenj gornjim :elacjjama, moze 
se ostvarjtj upotrebom jednog od poznatih krjterjja (Najkvjst, Bode, Sace i sl.) Medutjm, 
upotreba ovih kriterjja zahteva dиgotrajan posao, ра zbog toga, а i zbog drugih razloga, 
primena Mitroviceve metode i njegovog kriterija staЬilnosti ima sve veCi znacaj zbog svoje 
jednostavnosti i velike mogиcnosti za prakticnu aplikacijи. Posebno znacajna karakteristika 
Мitroviceve metode lezi u cinjenici da njena matematicka osnova omogucava njenи primenи 
u §irokom opsegu koriscenjem jednostavnih elemenata analogne raeunske tehnike. U jed
nom od svojih poslednjih radova Dr. Mit10vic је ukazao na ove mogucnosti, opisиjиci 
opsti nacin za doЬijanje karakteristicnih krivulja. Upotrebom analognog elektricnog modela 
pri analizi sistema sa povratnom spregom, moze se doЬiti brz i eksplicitan odgovor da li 
је dati sistem stabllan ili ne. Osim toga, pomoeu modela, moze se veoma lako pratiti иticaj 
promene pojedinih koeficijenata karakteristicne jednacine i doЬiti sugestije о potreЬi pro
mene pojedinih parametara da Ьi se zadovoljili иslovi staЬilnosti. Veliki broj radova, koj i 
se odnose na aplikaciju analognih raeunskih modela ipak pokazиje da ni jedan od njih nije 
tako jednostavan i praktiean za upotrebи, kao ovaj koji је razraden prema Mitrovicevoj me
todi. Sa druge strane, ako se zeli razmatrati osetljivost jednog sistema u vezi sa promenom 
pojedinih parametara, onda ova metoda prиza takode nesumлjive prednosti. 

Radi jasnoce razmatranja i kasnijih zakljucaka dacemo detalnjie objasnjenje Mitro
vieevog kriterija staЬilnosti. 

Polazeci od karakteristicne jednacine: 

(1) 

koja karakteri§e sistem sa povratnom spregom, pos1e supstitucije 

(2) 
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separiran ja reaJn g i imaginarn g deJa, M itrovic ј е doЬio izraze: 

~ = а 3 . w - а6 . w4 
,..- а 1 • w 6

- й g ы8 

·'1 - а , w' - а, w• а, w• - а8 w 

koji sadrze potrebne i dovoJjne usJove s taЬi Jnos ti . 

(3) 

N a osnovu ovog kr itc rij staЬi Jп ti M JTROVJCA gJasi : 
Sis tem karaktcrizi.ran jcdnacinom ( Ј ) ј е s taЬi J aп ako tacka М(а, · а 0) Jezi u pr\'Om 
kvadraпru ravni О Е, "'1 i ako kr iva (3) с ё:е naizmen i ё:п o prave Jin ije ~ = а , i 
·'1 = а0 , kada w var ira od О do оо , tako da prvo presece pravн ·'1 а potom pravu Е, , 
pri cemu ј е broj p rc secc п ih tacaka (n- 1 ) , gde ј е .,п " s tepc п karakter isticne jedna
cine (sJ. 3). 

Za prakticno koriscenje Dr Ј . Р ETR IC iz,,rsio ј е od redene modi fi kacije M it ro,,i · evog kr i
terija, uvoden jem izraza : 

(4) 

posJe cega krite,·ij sta ЬiJnost i gJasi : 
Sistem karakte r iz iraп jednaCiпom ( 1) ј е stabi Jan ako tacka М(а 1 ; а") Jezi u prvom 
kvadraпtu ravпi О ~· "IJ* i ako kriva : 

Е,* = w'. (a 3 - (l) '. [ а 6 - w'. (а, - . . . ) ] ј - а , 

·'1* = w'. (а2 - ы' . [ а., - w'. (а ., - .. . ) ] ј - а 0 (5) 

preseca naizmeni cno koord:in antпe osi ravni О Е,* ·1)*, kad a w varira od О do оо 
tako da prvo presece os ~· а potom os "IJ*, pri cemu ј е broj pre seё:nih tacaka 
(п-Ј ) , gde је " 11" stepeп karakte ri sticпe j cd naё:ine ( 1) sJ. 4 . 

f •GI, 

Сл. З Сл . 4 

U ovom slucaju kriva (5) uvek polazi iz taёke Л1 (-а 1 ; -а0) ravni О Е,* 1Ј* , dok kriva (3) 
polazi uvek iz koordinatпog pocetka ravпi О Е, "IJ· D a Ьi se doЬiJa се Ја kt·iva "IJ* =/(Е,*) kada 
w varira od О do оо , potrebno ј е pre svega odrediti : . 

а) deo krive, kada w varira od О do Ј , а potom 
Ь) deo krive, kada (1) varira щl 1 do оо 

Za slucaj а) izrazi za Е, * i "IJ* upotreЬljavaju se direktno u oЫiku (5), dok se u slucaju Ь) 
supstitucijom w = 1/w* doЬijaju odredene j e dnaёi':!e , koje se analogno jednaёinama (5), 
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mogu napisati pomocu zagrada, §to је daJekQ podesnije za realizaciju odgovarajucim analog
nim elektricnim modeJom. 

ZahvaJjujuCi gornjoj modifikacij i proЬlem analize datog sistema sa pcvratnom sprc
gom, svodi se ustvari na graficko prikazivanje krive (5) pomocu anaJogncg elekrticnog mo
dela, koji ј е sastavJjen od standardnih eJemenata anaJogne racunske tehn ike . O voj modcl 
se koristi za doЬijanje сеЈе krive "IJ* ~/(Е, * ) dok w varira od nulc do b : skonacno. (s1. 5) 

Sl. 5 

Za doЬijanje prvog de1a krive, kada- w varira od nu1e do 1, koeficijenti se postav-
1jaju u sag1asnosti sa prikazanim mode1om na sl. 5; dok se za doЬijanje drugog dela krive. 
kada w varira od 1 do beskonacno, п§i izmena mesta simetricnih koeficijenata sa neparnim 
indeksima i promena mesta simetricnih koeficijenata sa parnim indeksima. Na ovaj nacin 
se postize ve1ika olak§ica u radu а се1а kriva doЬija se veoma lako i brzo . 

• ·lnaliza razmatranog sistema 
Polazeci od konkretnih podataka za ispitivani rakctni motor i vrednosti vremenskih 

konstanti za: 

- Mugov servo-ventil 

- Komoru sagorevanja 

- R-C filtera raeunara 

Т т== 0,002 sek. 

Те = 0,0012 sek. 

Тт = 0,5 sek. 

kao i osta1ih konstanti elemenata sistema, mogu se posle odredenih transformacija doblti 
karakteristicne jednacine za оЬа kontro1na kola i izvrsiti ana1iza staЬi1nosti prema ranije 
datim kriterijumima. 

А. Kontrolno kolo meiavinskog odnosa zatvoreno 

Karakteristicna jednacina ovog kola ima sledeci oblik: 

f(s) = 0,0005. s• + 0, 128 . s• 0,756 . s• + 1,504 . s1 + s + 1 =О 
а izrazi za Е,* i "'1* g1ase : 

; • = w• . (О, 756- 0,0005 . <<> ' ) - 1 

·'1* = w• , (1,504- 0,128 . w1 ) - 1 
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оdп по korj§cenjem supstirucjje м - 11 м* dcblja se: 

м•• . ~* = м*2 • (0,756- м*') - 0,0005 
мн. ·~ * = м *' . ( 1,504- м*2) - 0, 128 
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Graficki prikaz krjve ·'1* = / (~*) dobljcn djrekU1 na р ј acu analognog t· acuпara dat је 

na sl. 6. . . . · · * f (" •) Prema ranije reccnom ,,idi sc da ј е za d:ш luca) 1stem stab1 lan р sto km•a ·~ = с, 
prcseca prvo оsи ~*а potom ·1)* а broj presecnjJ1 tacaka jzno ј ; 5-1 = 4 : . 

Vrednost koe fjcjjcnata karaktcrjsticne ј еdпз С: јnс uglavnom za\'ISI od vredпost1 vre
meпskil1 kons raпti Tm i Tr. Da Ьi se jspjta njjhov utjcaj, vrsena ј е promena ovjh kon
stantj u djjapazonu od О, 1 sck. do 1 О sck ј prj tome su dobljenc odgov.araj~ce ka rakter1~ 
stjcne jcdnacinc ј njjhovj grafovi iz· kojjh se mogu jzvucj potrcbш zakl)иcci о stabiinosP 
datog sjstema. . . . . 

U s lиcaju "В" kod kojcga ј е Tm = О, 1 sek а Tr = 0, 5 sek. karaktcristlcna )Сdпасша 
jma oЫik· 

f(s). = О,ООЈ25. s• + 0,0325. s• + 0,029. s• + 1,06. s• + _1,7 . s'. + s + .1 = О 
dok и slucaju "С" kod koga је Тт = О, 1 sek . ј Т т = О, 1 sek, ova )Cdnacшa glaSI: 

f(s) = 0,00001 . s• + 0,0005 . s• + 0,01 . s• + 0,1. s• :1- 0!5 . s• + s + l = О . 
Iz grafjckog prikaza ovih jednacina vjdj se da је и. оЬа s1u~a,a s_Istem s tabtl~n posto !е za
dovoljen иslov krjter jja о najzmenicnom presecan)и koordшatп1h os1 а bro) presccшh ta
Caka је : 6-Ј = 5. 

!н . Q.OP:! '"" 

1R • 0,5 se.-t 

,. 
\' • ш 1 (О. 756 -qooo5 w')- f 

("-w'( ~504 -qteew'J-1 

( ' 

Сл. 6 

Tм-qfsei<.>B 
т,._.qs•-

' ' 1 

1 

8 

Сл. 7 

С> 
Гн -Q16'"" 

TR -q1•·"'< 

Poveeamo li vrednosti ovih vremcnskih konstanti na 0,5 sek (s lиcaj "D") odnosno na 1,0 
sek (slиcaj "Е") tada cemo doblti karakterjsticne jednacjne: 

f(s) = 0,0313. s• 0,313. s• + 1,25s4 + 2,5s 8 + s'+ Ј = О 
f(s) = s• + 5 . s• + 10. s• + 10. s 3 5 . s2 + s + 1 = О 

(s lиcaj "D") 
(s lucaj "Е") 

· Iz graficke interpretacjje ovih jednat ina (vjdj sl. 8) vidj se da и оЬа slucaja nisи zadovoljenj 
uslo\•i stabllnosti. Isti zakljucak se nюze jzvest j i za slucaj "F" kod koga ј е Tm = Ј sek. 
а Тт = 0,5 sek., dok karaktcrjsticna јеdпасiпа jma оЬЈјk: (sl. 9) 

f(s) = 0,125 . s• + s • - 3,125 . s• + 4, 75 . s3 + 3,5 . s• + s + 1 = О 

т .. . qs.- > D 
т,.- o.s seX 

Сл . 8 

Ј;, - 1sек > Е 
• 7R - ..llfiliR 

Сл. 9 

f' 
F 
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Iz date analj ze moze se jzvucj globalan zakljueak о tabl lno rj datog jstcma, ј reCi, da се 
sistem Ьitj s ta bllaп samo onda ak ј е Tm ~0, 1 sek , а Т т ;;;; О, 1 sek. Medutim, vrednost 
T r ne Ьi prj ovome smela preCi vrcdп st od О 5 sek. 

В. ОЬа kontrolna kola zatvorena [kolo m e§avlnskog odnosa i kolo pritlska 
sagorevanja] . 

U slucaju da ј е red njj me'avin ki odno r = \Vo /Wf = З 3545 srednje \treme za
kasnjavanj a palj cn ja т = О 0035 sek ј prj ekspcrjmcnta ln dredcn ј vred nosti vremen ke 
kоп tante kom re agoreva nja Те = 0,0012 sek ., zanemaruj ucj clanove s' ј s• zb g maljl1 
vredn stj njjhovih koe fjcj jenata, doЬijam , za lu caj da su оЬа koпtro l na k Ј а zatvorena, 
sledecu karakterjsricnu jednacjnu : 

f(s) = 0,017. s• + 1,6. s• + 9,2. s• + 18, 1 . s" 

Jzrazj za ~*ј -~* imaju slcdecj oЫik: 

~* = м'. ( 18, 1- 1,6 . ы1) - 14,4 

"1)* = ы•. [12,1- ы2 • (9,2-{),017. ы'Ј] 

odnos no posle supstjrucjje ы* = 1 /ы* doЬij amo: 

ы*•. ~* = (')*'. ( 18,1-1 4,4. ы2) - 1,6 

12, 1 . s' 

ы*"·"IЈ* = -ы*". [9,2-ы*2 . ( 12, 1 -м*')] + 0,017 

14,4. s 1 = 0 

Iz prethodnih razmзtra пj a moglo sc uocjrj da odlucujuCi ut jca j na karakteristitnu jedna
cinu za ovaj slucaj jma сlап т • е. Prethodno dobljena jednacjna radena је za vrednost 
r. е = 1,2 sek- 1• Budиci ј е , prema formиlj : 

Af. Кт . Nт . Кт 
е - = 0,357 sek-' 

а . Wf 

to се za т = Wo/ 1.17/ = 3,3545 Ьiti r. е = 3,3545 . 0,357 = Ј ,2 sek- 1 • Iz grafjckog prjkaza 
(s l. 10) krive "IJ* = f (f,*) vidi se, da kriva [na s)jcj obelezena sa "А"] najzтenjcno preseca 
koordinatпe ose ~* i ·1)* ј da је broj preseёnih taёaka 6-1 = .5; sto znaёi da је za datu vred
nost " r . е" sistem stabllan. 
Na istoj slicj razmotrena је promena clana т • е (s lucaj "В") na vredпost 1.6 щled cega се 
karakterjsticna jednacina glasjti: . 

f(s) = 0,017 s• + 1,6 s• + 9,2 s • + 18, 1 s" + 12, 133 s• + 19,2 . s + Ј = О 

U odnosu na karakterjsticnu jednacinu za slucaj "А" ova karakteristjcna jcdnacjna dozjvela 
је promenи faktjcno samo kcd clana 19,2. s (ranije 14,4 . s). Iz grafa ove jed.nacine vjdi se 
da ј е kao ј u prvom slucaju potpuno zadovoljen uslov stabllnostj, Posto se е moze uzeti 
kao konstantna vrednost, to znacj da se u ovom s lucajи promeпjo izпos mesaviлskog odnosa 
od vrednostj r = 3.3545 па vrednost т = 4,4727. 

Radj kompletjranja anaJjze о utjcaju clana r . е, razmotrena su jos dva slucaja ј to: 
slucaj "С" kod kojega је r. е = 1,0 sek- 1 ј slucaj " D" kod •kojega је r . е = 1,4 sek- 1 • Ob
zjrom na cinjenicu da је е . = kcnst ., to cemo za ova dva slucaja jmatj: 

rc = 2,795 r0 = 3,9136 

Karakteristicne jednacine za ova dva slueaja Ьiсе: 

f(s) = 0,017s8 + 1,6s• + 9,2s4 + 18,1s 3 + J2,083s 2 + 12,0. s + s + 1 = О ("С") 

f(s) = O,OJ7s8 + 1,6s6 + 9,2s4 + 18, 1s• + 12, 12s 2 + 16,8s + s + 1 = О ("D") · 

Iz grafickog prikaza .ovih dveju jednacina (Sl. 11) mo!e se takode zakljuciti da је jsti sistem 
s~abЦan, . 



74 ВАСИОНА XV. 1961. 3-4 ,. 

с 

8 

Сл. /0 Сл. 11 

Iz ovog razmatranja moze se konatno jzvucj zakljutak da се rad raketnog n:totora 
bjrj staЬilan u celom jntervalu promene mesavjnskog odnosa od 2, 795 do 4,473, pr1 kon-
stantnom prjrjsku u komorj sagorevanja. . . . . . . 

Za оЬа kontrolna kola doЬijena је vrednost relat1vnog koefiCIJCnta pr1guseщa u gra
nicama od 0, 1 do 0,2 sto sa gledjsta relarjvne stabllnosrj u potpunost:j zadovoljava postavljene 
zahteve. 

Na osnovu prethodnih izlaganja moze se postavjrj sledecj zakljucak: 
Osnovna prednost jzlozene metode sastojj se u korjscenju jednostav~og analognog 
modela u proЫemjma analjze ј sjnteze sjstema automatske regulac•Je. Sem toga, 
zЬog upotrebe iskljucjvo ]jnearnih elemenata, zagarantov~na је vjsok.a tac.no~t do
Ьijenih rezultata. Postupak analize је veoma brz а mogucnost рrасеща ut1ca)a po
jedinih faktora na staЬilnost sjstema daje јо§ znaeajnjje prednosti Mitroviceve metode 
u odnosu na ostale metode analize ј sjnteze. 

Bora Milenkovic, dipl. it/z. 

Др Р. Даниh и А. Кубичела 

АСТРОНОМСКЕ ЕФЕМЕРИДЕ ЗА 1968. ГОД. 

На 12 страна, сређене no месецима, налазе се ове груnе nодатака. У горљој 
nоловини · табеле: календарски nодаци и nодаци о времену излаза и залаза Месеца 
у Београду (лево), nодаци о расnореду Јуnитерових сателита око диска nланете 
(У средини) и о великим nланетама (десно). У доњем делу табеле лево, налазе се 
nодаци о nојавама код Јуnитерових сателита, сем од августа до октобра, када се 
на овом месту налазе nодаци о малим nланетама, о nомрачељима Сунц~ и Месеца, 
Сатурновом највећем сателиту и Сатурновом nрстену . У средини су nоЈаве у Сун
чевом систему, а десно времена Месечевих мена 11 тренуци nролаза Месеца нроз 
nеригеј и аnогеј. На nосебној страни сређени су nодаци о Сунцу. 

Свуда је уnотребљено средње-евроnсно време, СЕВ. 
Календарски део садржи: датум, недељни дан, редни број дана у години, 

R, и звездано време у Oh светСКQГ времена (lh СЕВ) у Гриничу, е •. 
Податак о Јулијанској nериоди. JD, може се за сваки тренутак лако 

израчунати додајvћи на 2439855,5 рсдни број дана у години, R, и светсно време 
у датом тренутку изражено у деловима дана, 6. d, тј. . ЈД ~ 2439855,5 + R + D d. 
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Користеl\и исте озна1<е , нео тро:-~сне годннс nротенао до неноr на тог трен утна , 
налази се по обрасну: 

-:- (Н ~ d Ј ,283) : 3fi5 ,2422 . 

Распоред Ј уnит"рових сателита дат ј е на уобичајени на чнн за Јћ СЕВ. 
Бројеви лево од заграде представљај у западне , а бројеви десно источне сатетпе 
у односу на дисн nланете у том трен уп<у . Бројем у загради обележен ј е сателит 
испред дисЈ<а , а изостављен број значи да је сателит ОЈ<ултиран или помрачен. 

Подаци за велике nланете садрже : датум, реЈ<тасцензи ј у, а., деi<Лiшацију, о, 
геоцентричну даљину nланете 6. , у астрономсю1м једюлщама, време nролаза , Т, 
нроз мернднјан Београда, (), = - 11• 22."' 1) nрив нднн полупречнин, р , и nривидну 
звездану ве Јшчину nланете, 111. 

Под насловом "] улитерови сатешпи ' , у два стуnца дате су н.:не од појава 
I<Од четири најве l\а сателита Јупитера . Колоне су : датум, време nојаве, врста 
nојаве по следеl\ем нљ·~ чу : ПП = почета Ј< nролаза, СП = свршетан пролаза , ПО = 
nочета н онултације, СО = свршетан ОЈ<ултаци је . ПЕ = почетак помрачења (еюtилсе) 
и СЕ = сврше1а1< помрачеља, и најзад, ред1-111 број сателита (од 1 до 4). 

На овом месту на страин за август дати су лодацн о трима малим nланетама 
за датуме љихових спозиција са Су нцем. Подаци су: рентасцензија и љена дневна 
промена (а. и 6. а.), денлинација и њена дневна промена (1> и 6. 1>), геоцентрична 
даљина (6.) н фотографсна привидна звездана величина (ny). На селтембзрсној 
странн дати су подаци за два ломрачеља видљива нз наших r<рајева. Величина 
помрачеља (средљи број у I<Олоии : лоложајни угао и величина) изражена је у 
јединицама Месечеоог односно С;нчевог привидног пречника . На страни за 
октобар налазе се датуми највећих елонгација Сатуриовог највећег сателита Титана 
и nодаци о Сат) рновом npcтe~r1 • Уnотребљене су ознане: а = велика оса , Ь = мала 
оса nривидне ели nсе Сатурновог прсте на и В = угао у средишту Сат_; р на измеђ·/ 
равни љеговог прстена и пр2вца ка Земљи. В је тоном ове године негативно, 
што значи да посматрач са Земље види ј;жну страну лрстена. 

У ступцима Појаве и Месец употребљене су ове ознане: 

О = Сунце 
« = Месец 
~ = Меркур 
~ = Вен~ра 
<! = Марс 
'Ц = Јvлитер 
ђ, = Сатурн 
<! = Уран 
~ = у опозипији са 
d = у нољунцији са 

dd = у дољој кољунцији са 
d g = у горљој нољукцији са 

Z = у застоју 
Р = у леригију 
А = у алогеју 
N = северно од 
S = јужно од 
Е = источно ОД 

W = заnадно од 

О = nун Месец 
() = nоследља четврт 
8 = млад Ме~ец 
() = nрва четврт 

! = Оl<ултација 

Подаци за Сунце садрже: дату м, рентасцензv.ју, а. , деюшнацију, 1>, време 
пролаза кроз меридијан Београда, Т, nривидни по!fуnречнин, р, nоложајни угао 
Р, северног краја Сунчеве осе ротац!'.је рачунат као nозитиван од севера ка истоку, 
хелиографсну ширину, В0, центра nривидног С;нчевог диска (угао у средишту 
Сунца између равни Сунчевог екватора и nравца ка Земљи, рачунат као лозитиваtt 
од С)НЧевог еквато:·а ка северном лолу), хелиографсi<У дужину, L 0 , центра · при
видног С Ћчевог дис1<а (угао између меридијана чија раван nролази кроз Сунчеву 
осу ротације и посматрача на Земљи и равни једног, посебно дефинисаног, 
"нул:rог меридијана" на Сунцу). При интерrюлацији податка L 0 за неки датум 
ван т~блице мора се имати у виду да L 0 , због ротације Сунца, стално опада од 
3600 до ОО. Времена излаза и залаза Сунца дата су за Београд. 
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Ка ле н да р 
Месец у 

Београду 

~ ~-~ ---- -----

~ \ tir R 60 изл. зал. 

t::t !:t 

1 По 1 
2 Ут 
3 Ср 
4 Че 
5 Пе 
6 Су 
7 Не 
8 По 
9 Ут 

hтlhтhт 
1 6 З9 8 57 17 20 
2 6 4З 9 28 18 З7 
з 6 47 9 55 19 5З 
4 6 51 10 16 21 04 
5 6 55 10 36 22 12 
6 6 59 10 53 23 17 
7 7 03 11 11 -
8 7 06 11 26 о 20 
9 7 10 11 45 1 25 

\V/ Е 

21 () 34 
з () 41 

З41 () 2 
4З2 () 1 
431 () 2 
41 () 2З 
4 () 123 
421 () з 
4З2 () 1 
З41 () 2 
З2 () 41 
21 ( ) 4 
(l ) 2З4 
() 12З4 

ВелиЈ<е nланете 

! ! -.- ' --: -,-~-,-т 

1 1 1 1 1 

р т 

Mepi<YP 

hJn о hm " 

1 1 18 50 1 -24.81 1.4ЗЗ 1 11 51 1 2.3 1-0.8 
11 20 01 -22.7 1 . З61 12 22 2.5 -0.9 
21 1 21 10 -18.0 1.210 12 51 2.8 -0.9 

В ен ера 

1 1 15 491-17.7 ј 1.0691 8 4817.91-3.6 
11 16 38 -20.2 I . IЗ5 8 58 7.4 -3.6 
21 17 зо -21 .7 1.199 9 10 7.0 -3.5 

М а р с 

10 Ср 
11 Че 
12 Пе 
13 Су 
14 Не 
15 По 
16 Ут 
17 Ср 
18 Че 
19 Пе 
20 Су 
21 Не 
22 По 
23 Ут 
24 Ср 
25 Че 
26 Пе 
27 Су 
28 Не 
29 По 
30 Ут 
31 Ср 

10 7 14 12 08 2 29 
11 7 18 12 34 з 35 
12 7 22 1З 09 4 41 
13 7 26 13 5З 5 45 
14 7 зо 14 48 6 42 
15 7 34 15 52 7 31 
16 7 З8 17 04 8 10 
17 7 42 18 19 8 41 
18 7 46 19 35 9 08 
19 7 50 20 49 9 30 
20 7 54 22 04 9 49 
21 7 58 2З 20 10 09 
22 8 02 - 10 30 
23 8 06 о 37 10 54 
24 8 10 1 58 11 21 
25 8 IЗ з 20 11 58 
26 8 17 4 37 12 44 
27 8 21 5 45 13 44 
28 8 25 6 40 14 56 
29 8 29 7 22 16 12 
30 8 3З 7 54 17 30 
31 8 37 8 19 18 4З 

21 () З4 1 
32 () 14 11 
Зl () 24 21 
3 (2) 14 1

21 451-14.811.917114 4З 12.41 +1.3 
22 15 -12.0 1.967 14 зз 2.4 + 1.З 
22 44 -9.0 2.017 14 2З 2.3 +I . З 

21 (4) 
4 () 123 
4 () 23 

421 ()3 1~ 1 
423 () 1 21 
431 () 2 
4З () 21 
421З () 
4 () 213 

Ју nитер 

10 321 + 10.414.7571 3 зо 119 . З 1-1 .9 
10 зо + \0.6 4.6З5 2 49 19.8 -1 .9 
10 27 + 11 .0 4.53З 2 06 20 . З -2.0 

Сатурн 

() 42З 
21 () З4 
2З () 14 
31 () 24 

1 ~ 1 g ~~ 1 
21 о зо 

.,- 0.21 9.428117 22/7.91' 
+ 0.4 9.592 16 45 7.8 
+ 0.7 9.750 16 08 7.7 

+ 1.1 
-ј-1.1 

+ 1.1 

Јупитерови сателити У р а н 

dhт · dhт 

1 22 3З ПЕ 2 
3 21 30 сп 2 
42З З5 со з 
"'5 0001 ПЕ 1 
5 22 20 пп 1 
600 З6 сп 1 
6 21 44 со 1 
102104ПП2 
102129 со 4 
10 23 52 сп 2 
13 оо 06 пп 1 
13 23 зо со 1 
142049 сп 1 
172З24ПП2 

19 0000 ПЕ 3 
1900З9ПП4 
19 21 14 со 2 
20 22 17 ПЕ 1 
212018 пп 1 
21 22 З5 сп 1 
22 2016 сп з 
26 2З 31 со 2 
280010 ПЕ 1 . 
28 22 оз пп 1 
290019СП1 
292008 пп з 
29 21 28 со 1 
292З З8 сп з 

11 11 58 + 1.0 17.922 4 17 1.9 1 111 581 + 1.0 118.08814 5611.91 

21 11 58 +1.1 17.767 3 З7 1.9 

Појаве 

d h 
3 11 ~ зо N (( 
4 15 0 z 
620'ђ,1°S (( 

18162/.3°8 (( 
2011 0 1°S « 
25 12 IX Sco 0°9S(( ! 
26 23 ~ 6° N (( 
З1 05 ~ l8°EQ 

Месец 

d h т 

() 7 15 23 
о 15 17 12 
() 22 20 38 
• 29 17 зо 

А 9 14 -
р 25 01 -
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ФЕБРУАР 1968 

Календар 
Месец у 

Београду 

изл . зал . 

1 ! h т h т! h т 
1 1 Че З2 8 41 8 З9 19 5З 
2 Пе 33 8 45 8 56 21 01 
З Су 34 8 49 9 13 22 06 
4 Не 35 8 53 9 ЗО 23 10 
5 По З6 8 57 9 48 -
6 Ут З7 9 01 10 08 О 16 
7 Ср 38 9 05 10 З4 1 21 
8 Че 39 9 09 11 04 2 27 
9 Пе 40 9 13 11 43 З 32 

10 Су 41 9 17 12 34 4 31 
11 Н е 42 9 21 1 3 34 5 2З 
12 По 4З 9 24 -14 45 6 06 
13 Ут 44 9 28 15 59 6 41 
14 ~р 45 9 32 17 17 7 ЈО 
15 Че 46 9 36 18 34 7 33 
16 Пе 47 9 40 19 51 7 5З 
17 Су 48 9 44 21 08 8 13 
18 Не 49 9 48 22 27 8 34 
19 По 50 9 52 2З 4 7 8 58 
20 Ут 51 9 56 - 9 24 
21 Ср 52 10 ОО 1 09 9 57 
22 Че 5З 10 04 2 27 10 40 
23 Пе 54 10 08 3 38 11 34 
24 Су 55 10 12 4 36 12 41 
25 Не 56 10 16 5 20 13 54 

· 26 По 57 10 20 5 54 16 10 
27 Ут 58 10 24 6 20 16 24 
28 Ср 59 10 28 6 41 17 35 
29 Че \60 10 31 7 ОО 18 45 

Јуnитерови сателити 

dhт dhт 

W Е 

з () 214 
213 () 4 
() IЗ4 
1 () 423 
24 (1) з 
42 (3) 1 
4ЗI () 2 
34 () 21 
42ЗI () 
4 () 13 
41 () 23 
42 () IЗ 
2 () IЗ 
31 () 24 
з() 124 
З21 () 4 
2() 314 
1 ( )234 
2 () 134 
2 () 34 
31 () 42 
34 () 12 
4З21 () 
42 () 31 
41 () 23 
4 (2) 1З 
421 ()з 
43 {1) 2 
З4 () 12 

41929СП4 182137ПП2 
4 19 56 сп 2 19 оо 27 сп 2 
42347ПП 1 200021 ПЕ 1 
520З3ПЕ 1 201922СЕ 2 
52312СО 1 202140ПП 1 
6 20 29 СП 1 21 21 08 СЕ 1 
111922ПП2 231934ПОЗ 
11 22 12 СП 2 23 23 27 СЕ 3 
12 20 29 ПЕ 2 25 23 52 ПП 2 
122227ПЕ 1 272156СЕ 2 
13 19 56 пп 1 27 23 23 пп 1 
13 22 13 сп 1 28 20 33 по 1 
14 19 22 СО 1 29 19 05 СЕ 4 
161948СО З 292006СП 1 

1 

Велике nланете 

Мерк ур 

h т о h т 

1 1 22 06 -11.2 1 0.938 IЗ 02 1 
11 22 06 , - 8.4 0.696 12 20 
21 21 26 -11 .5 0.650 ' 11 01 

3.61-0.2 
4.8 -1 .7 
5.1 + 1.9 

Вене р а 

1 118 28 1 -22. З 1 1.266 1 9 25 1 6.6 1-3.5 
11 19 21 Ј -21.7 1.323 9 з8 6.4 -З.4 
21 20 13 -20.0 1.378 9 51 6.1 -3.4 

М а р с 

1 I 2З 151-5.612.071,14 1112.3,+1 .4 
11 123 44-2.5 2.120 14 оо 2.2 +1 .4 
21 о 12 + 0.7 2.168 13 49 2.2 + 1.5 

Јупитер 

1 110 231 +11.41 4.45111 19,20.7,-2.0 
11 10 18 +11.9 4.407 о З5 20.9 -2.1 
21 10 13 +12.3 4.393 23 51 20.9 -2.1 

Са тури 

1 1 о 331 + 1.1,9.911115 281 7.51 +1 .1 
11 о 37 + 1.5 10.042 14 52 7.4 +1 .1 
21 041 + 1.910.1551416 7.3 +1.0 

У р а н 

1 111 571 + 1.2,17.6141 2 531 2.0 1 
11 11 56 + 1.3 17.497 2 13 2.0 
21 11 55 + 1.4117.405 1 32 . 2.0 

Појаве 

d h 
1 15 ~ 2° N « 
6 03 ~ z . 
1418'I'З0 S(( 
15 16 ~ d d о 
16 17 0 10° s « 
20 12 2/. .? о 
25 20 ~ so N « 
26 1э ~ r N « 
27 19 . ~ z 

Месец 

d h т 
() 6 13 21 
о 14 07 4З 
() 21 04 28 
• 28 07 56 

А 611-
р 18 17 -
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Календар 
Месец у 
Београду 

1--,----.,-- ;--- - ---

1 1 Ile 
2 Су 
3 Не 
4 rтn 
5 Ут 
6 Ср 
7 Че 
8 Пе 
9 Су 

10 Не 
11 По 
12 Ут 
13 Ср 
14 Че 
15 Пе 
16 Су 
17 Не 
18 По 
19 Ут 
20 Ср 
21 Че 
22 Пе 
23 Су 
24 Не 
25 По 
26 Ут 
27 Ср 
28 Че 
29 Пе 
30 Су 
31 Не 

h ш 

61 10 35 
62 10 39 
6~ 10 43 
6d )0 47 
65 )0 51 
66 ,о 55 
67 ,о 59 
611 11 (13 
6Q 11 07 
70 11 11 
71 11 15 
72 11 19 
73 11 23 
74 11 27 
75 11 31 
76 11 35 
77 11 39 
78 11 42 
79 11 46 
80 11 50 
81 11 54 
82 11 58 
83 12 02 
84 12 06 
85 12 10 
86 12 14 
87 12 18 
88 12 22 
89 12 26 
90 12 30 
91 12 34 

ИЗЛ. liaЛ. 

.. т h т 
7 17 19 50 
7 34 20 56 
7 51 22 01 
8 11 23 07 
8 34 -
9 02 о 12 
9 36 1 19 

10 22 2 18 
11 18 3 14 
12 22 4 01 
13 34 4 38 
14 51 5 08 
16 10 5 34 
17 28 5 56 
18 47 6 17 
20 07 6 37 
21 31 6 59 
22 55 7 24 

- 7 56 
о 16 8 38 
1 32 9 28 
2 34 10 32 
3 20 11 43 
3 57 12 58 
4 25 14 12 
4 48 15 23 
5 07 16 32 
5 24 17 38 
5 40 18 43 
5 56 19 48 
6 15 20 54 

МАРТ 1968 

W Е 

321 () 4 
2 () 14 

Ве л ине nланете 

ct т 

Мери у р 

h т • h m 

р m 

1 () 234 1 
() 2134 11 

21 () 34 21 
3 () 124 

21 42 -14.3 0.898 10 05 3.7 
1

21 17 1-14.2 1 0.749 11018 1 4.5 

22 п l -11 .6 1.042 10 11 3.2 1 

0.8 
+ 0.5 
+ О.З 

3 () 124 
321 () 4 
243 () 1 
41 () 23 
4 () 213 
421 () 3 
43 () 1 
43 ( ) 2 
4321 () 
423 () 1 
14 () 23 
() 2134 

21 () 34 
32 () 14 
31 () 24 
321 () 4 
23 () 14 
1 () 234 
( ) 4213 
241 () 3 
423 () 1 
431 () 2 
432 () 1 
423 () 1 
41 ( ) 23 

Венера 

1 1 20 59 1-17.6 1 1.425 110 01 1 5.9 , -3.4 
11 21 48 -14.2 1.474 10 11 5.7 -3.4 
21 22 36 -10.2 1.519 10 19 5.5 -3.3 

М а р с 

1 ~ 1 ~ ~~ 1 t ~ : ~ 1 и~~ 1 ~ ~ ~~ 1 ~: ~ 1

1 + : :; 
21 1 32 + 9.5 2.303 13 15 2.0 + 1.6 

Ју питер 

/
11 1 10 091 + 12.81 4.407 123 06 1 20.9 1-2.1 

1 о 04 + 13.2 4.453 22 23 20.6 -2.0 
21 10 оо + 13.6 4.526 21 39 20.3 -2.0 

Сат у рн 

1 1 о 44 1 + 2.3110.240 113 44 , 7.3 1 +_!_.0 
11 о 49 + 2.8 10.З13 13 09 7.2 
21 о 53 + З . 3 10.362 12 34 7.2 . ....;. 

Ура н 

Јупитерови сателити 
11 11 52 + 1.7 17.ЗО7 о 15 2.0 

1 111 541 + 1.6 .,17 . З451 о 55 ,, 2.0 l 
d h т 
1 22 50 по 3 
5 21 оо по 2 
6 22 17 по 1 
7 18 06 сп 2 
7 19 34 пп 1 
7 21 50 сп 1 
8 19 26 СЕ 1 
8 19 39 пп 4 

12 19 20 сп 3 
12 23 15 по 2 
14 20 23 сп 2 
14 21 18 пп 1 
14 23 35 сп· 1 
15 18 28 по 1 
15 21 21 св 1 

d h т 
16 18 01 сп 1 
19 19 10 пп 3 
19 22 42 сп 3 
21 19 52 пп 2 
21 22 42 сп 2 
21 23 04 пп 1 
22 20 14 по 1 
22 23 16 СЕ 1 
23 18 55 СЕ 2 
23 19 47 сп 1 
26 22 35 пп 3 
28 22 13 пп 2 
29 22 01 по 1 
30 21 30 СЕ 2 
зо 21 34 сп 1. 

21 11 50 + 1.9 17.299 2З зо · 2.0 

Појаве 

d h 
1 20 ~ о· 4 N « 
1 23 1'1. 2• s « 
4 06 ~ 2• N 1'1. 
7061;11 ? 0N ~ 

12 22 21. з· s « 
13 02-~ 28" w о 
13 21 Палас ,? О 
15 оо 0. 1° s ([ 
17 18 с],? о 
20 14 еквиноiЩИј 
31 12 ~ 1°1 s !ј1 

Месец 

d h m 
() 7 10 21 

1 о 14 19 5З 
() 21 12 08 
• 28 23 49 

А 5 08 -
р 17 оз-
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Календар 

h m 
1 По 92 12 38 
2 Ут 9З 12 42 
З Ср 94 12 46 
4 Че 95 12 49 
5 Пе 96 12 53 
6 Су 97 12 57 
7 Не 9813 01 
8 По 99 13 05 
9 Ут 100 1З 09 

10 Ср 101 13 13 
11 Че 10213 17 
12 Пе 103 1З 21 
1З Су 1041З 25 
14 Не 105 1З 29 
15 По 106 13 З3 
16 Ут 107 13 З7 
17 Ср 108 13 41 
18 Че 10913 45 
19 Пе 11013 49 
20 Су 111 13 52 
21 Не 112 13 57 
22 По 113 14 ОО 
2З Ут 11414 04 
24 Ср 115 14 08 
25 Че 11611 12 
26 Пе 117 14 16 
27 Су 118 14 20 
28 Не 119 14 24 
29 По 120 14 28 
30 Ут 121 14 32 

Месец у 
Београду 

изл . зал . 

h m h т 
6 36 22 оо 
7 02 23 06 
7 33 -
8 14 о 09 
9 04 1 06 

10 04 1 54 
11 12 2 З5 
12 26 з 08 
13 41 3 34 
14 59 з 57 
16 17 4 18 
17 38 4 38 
19 02 5 оо 
20 29 5 24 
21 56 5 53 
2З 17 6 32 

- 7 20 
о 26 8 21 
1 20 9 32 
2 оо 10 48 
2 31 12 02 
2 54 13 13 
3 14 14 23 
3 31 15 29 
з 47 16 34 
4 03 17 39 
4 20 18 43 
4 40 19 50 
5 05 20 56 
5 34 22 оо 

W Е 

4 () 123 
421 () 3 
2 () 341 
31 () 24 
3 (2) 14 
23 ()4 
1 () 234 
() 1234 
21 () 34 
2 () 314 
31 () 42 
34 () .21, 
4231 () 
41 () 
4 () 123 
412 () 3 
42 () 31 
431 () 2 
34 () 21 
З21 () 4 
(1) 4 
() 1234 
12 () 34 
2 () 134 
31 () 24 
3 () 124 
321 () 4 
423 () 1 
4() 23 
412()3 

Јупитерови сателити 

d h m 
52349 по 1 
61920ПО 2 
61923 со 3 
61947 ПЕ 3 
6 21 05 пп 1 
623 20СЕ З 
6 22 21 сп 1 
7 21 34 СЕ 1 

1319 26ПО 3 
13 2143 по 2 
13 22 54 пп 1 
13 23 оо со 3 
13 2347 ПЕ 3 
142006ПО 1 
142329СЕ 1 

d h т 
15 1907 сп 2 
15 19 38 сп 1 
19 2040 ПЕ 4 
20 2З 06 по 3 
21 21 57 по 1 
22 1912 пп 1 
22 21 28 сп 1 
22 21 З5 сп 2 
23 19 53 СЕ 1 
27 2244 сп 4 
28 23 48 по 1 
2921 04ПП 1 
292115ПП2 
29 23 21) сп 1 
302149СЕ 1 

Велине nланете 

ct т 

Мер к ур 

h m • h m 

1 1 23 271- 6.2 1 1.181,10 28 1 
11 о 29 + 0.8 1.281 10 51 
21 1 40 + 9.3 1.332 111 23 

Венера 

р m 

2.8 ,-().1 
2.6 -().6 
2.5 -1 .5 

1 1 23 26,- 5.2 1 1.565 110 27 1 5.4 1-3.3 
11 о 12 - 0.4 1.6031 10 33 5.3 -3.3 
21 О 57 + 4.5 Ј . 637 1.10 39 5.1 -3.3 

Марс 

1 1 2 031 +12.5,2.350,13 021 2.01 + 1.6 
11 2 31 + 15.0 2.391 12 51 2.0 -
21 300 +17.2 2.4291240 1.9 -

Јупитер 

1 1 9 571 +13.8,4.636,20 53,19.8,-1 .9 
11 9 55 +14.0 4.758 20 12 19.3 -1.9 
21 9 54 +14.0 4.895 19 32 18.8 -1 .8 

Са тур н 

1 1 о 581 + 3.7,10.388111 561 7.2, - -11 1 03 + 4.3 10.386 11 22 7.2 - ~ 
21 1 07 + 4.7 10.359 10 47 7.2 -

Ура н 

1111 491+ 2. 1117.З25122 451 2.01 
11 11 47 + 2.2 11.381 22 04 2.0 
21 11 46 + 2.4 17.463 21 2З 2.0 1 

Појаве 

d h 
5 03 1'1. d о 
9 р4 21. з• s « 

13 06 помр. ([ 
19 11 Церес ,? О 
22 07 2ј. z 
2313~0 •. 8 Nl'l, 

1 

25 оо ~ d g о 
25 16 Јуно,? О 
26 03 "ћ 2° s ([ 
29 02 ~ з• s « 1 

Месец 

d h m 
() 6 о4 28 
о 1З 05 52 
() 19 20 З5 
• 27 16 22 

А 2 04-
р 14 08-
А 29 10-
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МАЈ 1988 

Календар 

1 
' h т 

1 Ср 122 14 З 6 
2 Че 12З 14 40 
З Пе 124 14 44 
4 Су 125 14 48 
5 Не 126 14 52 
6 По 127 14 56 
7 Ут 128 15 ОО 
8 Ср 129 15 04 
9 Че IЗО 15 07 

10 Пе IЗI 15 11 
11 Су IЗ2 15 15 
12 Не IЗЗ 15 19 
13 По IЗ4 15 2З 
14 Ут IЗ5 15 27 
15 Ср 1З6 15 З! 
16 Че 1З7 15 З5 
17 Пе 1З8 15 З9 
18 Су 1З9 15 4З 
19 Не 140 15 47 
20 По 141 15 51 
21 Ут 142 15 55 
22 Ср 14З 15 59 
2З Че 144 16 ОЗ 
24 Пе 145 16 07 
25 Су 146 16 11 
26 Не 147 16 15 
27 По 148 16 18 
28 Ут 149 16 22 
29 Ср 150 16 26 
ЗО Че 151 16 ЗО 
З1 Пе 152 16 З4 

Месец у 
Београду 

изл . \ зал . 

1 

h т h т 
6 11 22 58 
6 59 2З 50 
7 5З -
8 58 о зз 

10 08 1 08 
11 20 1 З6 
12 З5 2 оо 
!З 50 2 20 
15 07 2 З9 
16 29 з оо 
18 14 з 22 
19 2З з 49 
20 50 4 22 
2З 08 5 07 
2З 11 6 04 
2З 58 7 14 

- 8 З! 
о зз 9 49 
о 58 11 04 
1 19 12 14 
1 З5 ЈЗ 21 
1 54 14 27 
2 10 15 З1 
2 28 16 З5 
2 47 17 40 
з 09 18 47 
з З7 19 52 
4 11 20 52 
4 56 21 46 
5 49 22 2З 
6 50 2З 08 

W Е 

42 () IЗ 
413 () 2 
4З () 12 
4321 () 
42З () 1 
14() З2 
12() 43 
2 () IЗ4 
IЗ () 24 
з () 124 
321 () 4 
2З () 14 
2 () З24 

(1 ) 24З 
24 () 1З 
41 (З) 2 
4З () 12 
4З12 () 
4З2 () 1 
41 () З2 
4 () 12З 
24 ()з 
1()З 
з() 124 
З\2 () 4 
З2 () 14 
1 () З24 
() 12З4 

21 () З4 
12 ( ).34 
з() 412 

Јуnитерови сателити 

d h m 
1 20 19 сп з 
1 21 05 СЕ 2 
6 22 56 пп 1 
6 2З 49 пп 2 
7 20 10 по 1 
7 2З 44 СЕ 1 
8 20 З8 пп з 
8 2З З9 СЕ 2 

14 22 05 по 1 
15 20 55 по 2 
15 21 З4 СП 1 
19 2З 14 СЕ З 

d h m 
22 20 2З по 4 
22 21 1З пп 1 
22 2З 29 сп 1 
22 2З зо по 2 
2З 22 ОЗ СЕ 1 
24 21 11 сп 2 
26 22 10 со з 
26 2З 44 ПЕ З 
29 2З 09 пп 1 
ЗО 2З 58 СЕ 1 
Зl 21 01 пп 2 
З1 2З 51 сп 2 

Ве л ике nланете 

т 

1 

Мерк у р 

h т о h т 

1 1 з оо 1 + 17.8 1 1.281 1 12 04 1 
11 4 21 + 23.6 1.106 12 45 
21 5 26 + 25.5 0.890 IЗ 09 

В е н е р а 

р т 

2.6 1-1 .5 
з .о -0.6 
З . 8 + 0.4 

1 1 14З I+ 9.2 1 1.666 11045 1 5 . 1 1 -3 . З 
11 2 зо 1 + 13.6 1.691 10 52 5.0 -З.4 
21 з 18 + 17.4 ) .710 11 01 4.9 -З.4 

М а р с 

1 1 З29 1 + 19 . 2 1 2.465 1 12ЗО 1 1 .9 1 -
11 з 58 + 20.2 2.497 12 20 1.9 - ·· 
21 4 27 + 22'9 2.526 12 10 1.9 - ' 

Јуnитер ' 
11 9 56 +13.8 5. \99 18 1З 17.7 -1 .7 
1 1 9 541+14.0 1 5.044 118 5З 1 18 . 2 1 -1 . 8 

21 9 59 + 1З . 5 5 . З58 I 17 З9 11.2 -1 .6 

Са тури 

1 1 1 12 1 + 5.2110. ЗО8 1 10 12 1 7.2 1 - • 
11 1 16 + 5.6 1 10.2З5 9 З7 7 . З -
21 1 21 + 6.0 ' 10.140 9 02 7.4 -

У р а н. 

1 1 11 45 1 + 2.5 ,17.570 120 4З1 2.0 1 ' 
11 11 44 + 2.6 17.698 ,20 оз 1.9 
21 11 4З + 2.6 17.842 19 2З 1.9 

Појаве 
1 

d h 
6 07 ~ 1•.2 N ~ 
6 tз 21. з · s « 
8 17 0 t• s « 

12 19 ~ 8• N tx Tau 
2з 16 'ћ з · s « 
24 02 ~ 2з • Е о 
29 08 ~ 4° s « 

Месец 

d h т 
() 5 18 55 
о 12 14 05 
() 19 06 45 
• 27 08 зо 

А 12 18-
р 26 1З -

г 
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ЈУН 1988 

Календар 

е о 

hт 

1 Су 15З 16 З8 
2 Не 154 16 42 
З По 155 16 46 
4 Ут 156 16 50 
5 Ср 157 16 54 
6 Че 158 16 58 
7 Пе 159 17 02 
8 Су 160 17 06 
9 Не 161 17 10 

10 По 162 17 14 
11 Ут 16З 17 18 
12 Ср 16417 22 
1 З Че 165 17 25 
14 Пе 166 17 29 
15 Су 167 17 ЗЗ 
16 Не 16817 З7 
17 По 169 17 41 
18 Ут 170 17 45 
19 Ср 171 17 49 
20 Че 172 17 5З 
21 Пе 17З 17 57 
22 Су 174 18 01 
23 Не 175 Ј8 05 
24 По 17618 09 
25 Ут 177 18 IЗ 
26 Ср 17818 Ј7 
27 Че 179 18 21 
28 Пе Ј80 18 25 
29 Су 181 18 291 
30 Не Ј82 18 32 

Месец у 
Београду 

изл. зал . 

h т h т 
7 58 23 38 
9 08 -

10 20 о оз 
11 30 о 24 
12 47 о 4З 
14 оз 1 02 
15 24 1 22 
16 49 Ј 47 
Ј8 16 2 15 
19 41 2 55 
20 5З з 45 
21 48 4 49 
22 29 6 06 
22 59 7 27 
2З 2З 8 46 
2З 42 10 оо 

- 1Ј 09 
о оо 12 17 
о 16 1З 22 
о зз 14 26 
О 51 Ј 5 З2 
1 13 16 З7 
1 З9 17 44 
2 Ј2 18 46 
2 52 19 42 
з 4З 20 ЗЈ 
4 43 21 10 
5 50 21 42 
7 оо 22 07 
8 11 22 29 

W Е 

З412() 
4З2 () 1 
41 () 2 
4 () IЗ2 
421 ()з 
42 () IЗ 
4З ( ) 2 
З41 (2) 
З2 () 41 
1З () 24 
о 12З4 
21 () З4 
2 () 1З4 
з () 24 
Зl () 24 
З2 () 14 
13 (4) з 
4 () 12З 
421 ()з 
42 () ЈЗ 
41 (З) 2 
4З (1) 2 
4З2 ()Ј 
41З () 
4 ( ) 1З2 
12 () 4З 
2 () ЈЗ4 
1 () З24 
з() Ј24 
32 () 4 

Ј уnитерови сателити 

1! 

d h m 
2 20 41 СЕ 2 
2 22 41 по з 
6 22 2З по 1 
7 21 51 сп 1 
8 20 1З СЕ 1 

13 20 26 сп з 
14 21 З2 пп 1 
15 22 18 СЕ 1 

d h т 
16 20 46 по 2 
20 21 06 пп з 
22 20 49 по 1 
2З 20 16 сп 1 
25 20 57 ПЕ 4 
25 21 2З сп 2 
зо 19 59 пп 1 
зо 22 15 сп 1 

Ве л ике nланете: 

(Х т р т 

Мер к ур 

h т о h т 

1 1 6 04 1 + 24 . З I О .688 1 1З 02 1 
11 605 + 21 .6 0.5751222 
21 5 44 + 19.2 0.561 11 21 

4.9 1 + I . З 
5.8 + 2.4 
6.0 + 2.9 

Вене р а 

1 1 4 14 1 + 20.7 1 1.726 111 14 1 4.9 1-3.4 
Ј 1 5 06 + 22.8 1. 7З4 11 49 4.9 -З . 5 
2Ј 5 59 + 2З . 8 1. 7З6 11 40 4.8 -З . 5 

М а р с 

Ј 1 5 ОО 1 + 2З . З I 2 . 55З 111 59 1 11 5 зо + 2З . 9 2.572 11 49 . 
21 5 59 + 24.2 2.588 11 З9 

1.81 -
1.8 -
1.8 -

Јуnитер 

1 1 ЈО ОЗ 1 + IЗ . I 1 5 . 5З1 1 17 ОО 1 16.6 1-1 .6 
1Ј 10 07 + Ј2.7 5.682 Ј6 25 16.2 1-1 .5 
21 ЈО ЈЗ + Ј2.2 5.826 15 51 15.8 -1 .4 

Сатурн 

1 1 1 25 1 + 6.4 1 ЈО .ОЈЗ 1 8 2З I 7.5 1 + 0.9 
11 1 28 + 6.7 9.881 7 47 7.6 + 0.8 
21 1 Зl + 7.0 1 9.З76 7 11 7.7 + 0.8 

Ура и 

Ј 1114ЗI + 2.61Ј8 .015118 3911 .9 1 
11 11 4З + 2.6 18.179 18 оо 1.9 
22 11 44 + 2.6 18 . З46 17 21 \.9 

Појаве 

d h 
2 10 0 z 
з оо 21. з· s « 
5 01 0 1 о S « 
6 05 ~ z 

18 17 ~d d о 
20 оз 'ћ з· s « 
20 11 ~d g о 
21 09 СОЛСТИЦИ) 
21 17 ~Sd о 
3008~ z 
30 13 .2Ј. з· s ( 

Месец 

d h m 
() 4 05 47 
о 10 21 14 
() 17 19 05 
• 25 23 25 

р 10 04-
А 2220-
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Кален д ар 

h m 
1 По 18З 18 З6 
2 Ут 184 18 40 
З Ср 185 18 44 
4 Че 186 18 48 
5 Пе 187 18 52 
6 Су 188 18 56 
7 Не 189 \9 ОО 
8 По 19019 04 
9 Ут 191 19 08 

10 Ср 19219 12 
11 Че 19З 19 16 
12 Пе 19419 20 
1З Су 195 19 24 
14 Не 196 19 28 
15 По 197 19 З2 
16 Ут 198 19 З6 
17 Ср 199 19 40 
18 Че 200 19 4З 
19 Пе 201 19 47 
20 Су 202 19 51 
21 Не 20З 19 55 
22 По 204 19 59 
2З Ут 205 20 ОЗ 
24 Ср 206 20 07 
25 Че 207 20 11 
26 Пе 208 20 15 
27 Су 209 20 19 
28 Не 210 20 2З 
29 По 211 20 27 
ЗО Ут 212 20 З1 
З1 Ср 213 20 З5 

Месец у 
Београду 

1 

изл .Ј зал . 
1 

h m h m 
9 2З 22 48 

10 З4 2З 06 
11 48 2З 25 
1З 04 2З 48 
14 25:1 -
15 49 о 14 
17 \З о 46 
18 зо 1 29 
19 зз 2 26 
20 22 з З9 
20 57 4 58 
21 24 6 21 
21 45 7 З9 
22 04 8 52 
22 21 10 02 
22 З8 11 09 
22 55 12 \6 
2З 16 13 22 
2З 40 14 27 

- 15 зз 
о 11 16 37 
о 48 17 З5 
1 З6 18 27 
2 5З 19 10 
з 40 19 44 
4 50 20 11 
6 02 20 З4 
7 14 20 54 
8 26121 1З 
9 З9 1 21 З2 

10 54 21 52 

W Е 

З12 () 4 
() 1З24 
12 () 4З 
24 ()\З 
41 () З2 
4З () 12 
4З2 () 
4З12 ( ) 
4 () З12 
41 (2) з 
41 () 1З 
14 () 2З 
з() 124 
З21 ( )4 
З2 (1) 4 
() 1З24 
1 () 2З4 
2 () 134 
1 () З4 
з() 142 
З241 () 
З42 () 1 
4З () 2 
41 () 2З 
42 () 1З 
41 ()з 
4З () 12 
З421 () 
З24 () 1 
З1 () 24 
1 () 2З4 

Јупитс:рови сателити 

d h m 
1 20 З6 СЕ 1 
2 21 18 пп 2 
з 20 11 пп 4 
4 20 19 СЕ 2 
7 21 58 пп 1 
8 19 51 по з 

15 21 18 по 1 
16 20 44 сп 1 

d h m. 

18 21 05 по 2 
20 19 06 сп 2 
20 20 зо сп 4 
2З 20 28 пп 1 
24 20 49 СЕ 1 
27 19 04 пп 2 
27 21 5З СП. 2 
З1 19 49 по 1 

ЈУЛ 1888 

В ел ике: планете 

~~.--r 8 т \ 
1 1 

Мер к у р 

h m о h m 

Ј 1 5 З2 1 + 18.8 1 0.655 , 10 З1 1 
Ј1 5 52 + 20.5 0.840 ЈО \З 
2Ј 6 46 + 22 . З 1.074 10 зо 

В е н е р а 

р m 

5.\ 1 + 1.8 
4.0 + 0.6 
З . \ -0.5 

1 ' 65З 1+ 2З.6 , \ . 7З2 , 1155 , 4 . 9 , -З . 5 
11 1 7 46 + 22.2 \ . 72З 1208 4-9 -З .5 
21 8 З8 + 19.8 1.707 12 21 4.9 -З .4 

М а р с 

1 1 6 29 1 + 24.1 1 2.598 111 29 1 1.8 1 -11 6 58 + 2З . 7 2 .60З 11 19 1.8 -
21 7 26 + 22.9 2.602 11 08 1.8 -

Јупитер 

1 1 1019 1 + 11 .6 1 5.595115 18,15.4 , -1 .4 
11 10 25 + 11.0 6.078 14 45 15-1 -1 . З 
21 10 33 + 10 . З 6 . 18З 14 13 14.9 -1 .3 

Са тур н 

1 ! 1 З4 1 + 7.2 1 9.579 1 6 З4 1 7.8 , + 0.8 
11 1 З6 + 7-4 9.417 5 51 1.9 + 0.8 
21 1 З7 + 7.5 9.251 5 19 8.1 + 0.7 

У р а н 

1 1 11 44 1 + 2.5 , 18.511116 4З11 .9 1 11 11 46 + 2.4 18.670 16 05 1.8 
21 11 47 + 2.2 18.818 15 27 1.8 

Појаве 

d h 
2 08 0 1 о s « 

11 1З ~ 21° w о 
11 14 n 4° s « 
24 04 ~ 5° s « 
28 04 21. 2° s « 
28 18 ~ 0°.2 s <! 
29 16 0 о·. 1 s « 
31 15 ех vir 1 • S « 1 

Месец 

d h mo .. 
() з 1З 42 
о 10 04 18 
() 17 10 12 
• 25 12 50 

р 8 10-
А 20 10-
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АВГУСТ 1968 

Ка л ен д ар 

hm 
1 Че 214 20 З9 
2 Пе 215 20 ~4З 
З Су 216 20 47 
4 Не 217 20 51 
5 По 21 8 20 54 
6 Ут2192058 
7 Ср 220 21 02 
8 Че 221 21 06 
9 Пе 222 21 10 

10 Су 223 21 14 
11 Не 224 21 \8 
12 По 225 2\ 22 
\3 Ут 226 2\ 26 
14 Ср 227 21 ЗО 
15 Че 228 2\ З4 
\6 Пе 229 21 З8 
17 Су 2ЗО 21 42 
18 Не 2З\ 21 46 
19 По 2З221 50 
20 Ут 2ЗЗ 21 54 
21 Ср 2З4 21 58 
22 Че 2З5 22 01 
2З Пе 2З6 22 05 
24 Су 2З7 22 09 
25 Нс: 2З8 22 13 
26 По 2З9 22 17 
27 Ут 240 22 21 
28 Ср 241 22 25 
29 Че 242 22 29 
30 Пе 24З 22 З3 
З\ Су 244 22 37 

Месец у 
Београду 

изл. зал. 

h m h т 
12 Ј 1 22 15 
\3 22 22 45 
14 54 23 22 
16 12 23 4З 
17 Ј9 -
18 12 1 16 
18 5З , 2 зз 
Ј9 22 з 53 
19 47 5 15 
20 06 6 зо 
20 24 7 4З 
20 41 8 5З 
20 59 10 оо 
21 22 11 07 
21 42 12 14 
22 09 13 20 
22 43 14 26 
2З 28 15 26 

- 16 20 
о 21 17 07 
1 24 17 43 
2 З4 18 14 
з 46 18 З8 
5 оо 18 59 
61З1919 
7 27 19 З7 
8 4З 19 57 

10 01 20 20 
11 20 20 46 
12 4З 21 21 
14 01 22 06 

Це рес 

План ето иди 

Пала с Ве ста 

Дат. апр. 19 

IX ао · о f4h 01m. 5 
l!.at -53 1 • 

8 ••.• + 1° 19' 
6.8 + 135" 
!!. 1.653 
mr 7.2 

март. 13 окт. 20 

llh 34m. 5 1h 57m. 8 
-425 -591 

+ 2• З9' - о· 15' 
+ 1506" -- 27 7" 
1.273 / .511 
7 . З 7.1 

В е л ик е п л ан е т е 

--- -,..------;-- --;--·--,--- --

'I ' 1 (Ј. р т 

ј 

Мер к у р 

h т • h m 

Ј \ 81 6 1 + 2\ . 1 1 1.2 89 1 \Ј 18 1 
11 9 40 + 15.8 1.356 \2 02 
:<: Ј 10 51 + 8.6 1 . З26 12 ЗЗ 

2.6 1-1 .4 
2.5 -\ .4 
2.5 -0.6 

В е н е р а 

; 1 9 3З ј + 16.111 .684 , 12 З2 1 5.0 ~ -3.4 
1Ј 10 20 1 + \1 .9 1.657 12 40 5.1 -З.4 
21 11 07 + 7.2 Ј . 625 12 47 5.2 -З . З 

М а р с 

1 1 7 57 1 + 21.8 1 2.595 110 55 1 1.8 1 -11 8 24 + 20.4 2.582 \0 43 \.8 -
21 8 50 + 18.9 2 . 56З ЈО 30 \ .8 -

Јупитер 

1 1 10 41 1 + 9.5 1 6.278 113 З8 1 14 . 6 1 -1.3 
11 10 48 + 8.8 6 . З46 1З 06 14.5 -1.З 
21 \0 56 7.9 6 . З94 1З З5 14.4 -1.2 

С атурн 

1 1 1 З8 1 + 7.5 1 9.071 1 4 З6 1 1 8.2 1 + 0.7 
11 1 З9 + 7.4 8 . 91З з 57 8.4 + 0.6 
21 1 З8 + 7.4 8.766 з 17 8.5 + 0.6 

У р а н 

1 111 49 1 + 2.0 1 Ј 8 . 96З 114 45 1 1.8 1 11 11 50 + 1.8 19.077 14 08 1.8 
21 11 52 + 1.6 19.170 13 зо 1.8 

1 
Појаве 

d h 
7 12 ~ d g о ! 
8 04 ~ 1° 1 N 11. Leo 1 
8 о4 n z 
в 2з n 4• s « 
21 22 !;S о· .1 N 21. 
22 10 о 4° s <! 
25 07 ~ 1 о s « 

. 25 11 ~ о• .5 s « 
26 01 0 о•.4 s « 
27 21 IX Vir 0°.9 s ~ 
31 18 . ~ о".5 N Ф 

Месец 

d h m 
() 1 19 З5 
о 8 12 З3 
() 16 оз 14 
• 24 оо 57 
() З1 оо З5 

р 5 04-
А 17 04-
р 31 02-

. -
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СIШТВМБАР 1968 

Календар 
м~сец у 
Београду 

-~-~~----·----~---· 

hт 

1 Нс 245 22 41 
2 По 246 22 45 
3 Ут 247 22 49 
4 Ср 248 22 5З 
5 Че 249 22 57 
б Пс 250 2З 01 
7 Су 251 2З 04 
8 Нс 252 2З 08 
9 По 25З 2З 12 

10 Ут 254 2З 16 
11 Ср 255 2З 20 
12 Че 256 23 24 
IЗ Пс 257 2З 28 
14 Су 258 2З З2 
15 Нс 259 2З З6 
16 По 260 2З 40 
17 Ут 261 2З 44 
18 Ср 262 2З 48 
19 Че 263 2З 52 
20 Пе 264 2З 56 
21 Су 265 О ОО 
22 Нс 266 О 04 
23 По 267 О 08 
24 Ут 268 О 12 
25 Ср 269 О 15 
26 Че 270 О 19 
27 Пс 271 О 2З 
28 Су 272 О 27 
29 Не 27З О З1 
ЗО По 274 О З5 

изл. зал. 

h т h т 
15 11 2З 04 
\6 07 --
16 52 о 14 
17 24 1 зз 
17 53 2 5З 
18 10 4 10 
18 28 5 24 
18 45 6 З4 
19 02 7 4З 
19 21 8 50 
19 4З 9 59 
20 08 11 06 
20 З9 12 12 
21 20 1З 14 
22 09 14 1З 
2З 07 15 01 

- 15 42 
014161З 
1 25 16 40 
з 32 17 оз 
з 56 17 2З 
5 08 17 42 
6 25 18 оо 
7 44 18 22 
9 05 18 48 

10 29 19 21 
11 51 20 04 
1З 04 20 58 
14 05 2З 04 
14 52 2З 20 

1З. април, потпуно помрачење Месеца: 

1 додир 
П додир 

средина 

III додир 
IV додир 

Време Пол. угао 

h т и величина 

4 10.0 9З0 

5 22.5 
5 47.4 1.12 
6 12.2 
7 24.8 З21° 

22. септембар, делимично помрачење 
Сунца (подаци за Београд*): 

1 додир 
средина 

П додир 

Време Пол. угао 

h т и величина 

10 49.1 З46° 
11 55.5 0.44 
1З 00.9 97° 

. * US Naval ОЬа. Cшcular 116. 

Велике планете 

--------.----~--------~--~----1 

т р т 

Мсркур 

h т о h т 

1 111561 + О.41\.2З4l\2 5З 1 
11 12 46 - 6.5 1.116 IЗ оз 
21 IЗ 26 -12.0 0.970 IЗ 04 

2 .71~.1 
з .о + 0.2 
З .4 +0.3 

В с н с р а 

1 111561 + 1.71 1.585112 5ЗI 5.31-З.З 
11 12 41 - 3.4 1.54З 12 58 5.5 -З .З 
21 \З 26 - 8.5 1.498 \З 04 5.6 -3.3 

М а р с 

1 19191+16.912.5З51101511.9,-
11 9 44 + 14.9 2.502 10 оо 1.9 -
21 10 08 +12.8 2.46З 9 45 1.9 -

Јупитср 

1 1 11 051 + 7.0 1 6.424112 оо 1\4.З l-1 .2 
11 11 IЗ + 6.1 6.430 1129 14 . З -1.2 
21 11 21 + 5 . З 6.414 10 58 14.З -1.2 

Сатурн 

1 1 1 З71 + 7.21 8 .62З 1 2 зз 1 ·8.71 + 0.5 
11 1 З5 + 7.0 8.514 1 52 8.8 +0.5 
21 1 зз + 6.7 8.428 1 10 8.9 1 +0.4 

У р а н 

1 111 551 + I.З 119.245112 49 '1 1.81 11 11 57 + 1.1 19.287 12 12 1.8 
21 11 59 + 0.8 19.302 11 З5 1.8 

Појаве 

d h 
9 01 2ј. d о 

10 06 'ћ 5• s ~ 
20 05 ~ 2° s ~ 
20 08 ~ о•.1 S ех Vir 
20 09 ~ о•.8 N ех Lco 
20 1З 5f! з• N ех Vir 
20 17 ~ 2б• Е 0 
21 04 ~ 4° s ~ 
22 15 0 d о 
23 оо ekvinokcij 

Месец 

d h т 
о 6 2З 08 
() 14 21 З2 
• 22 12 09 
() 29 06 07 

А 13 23-
р 25 21-
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ОКТОБАР 1968 

Календар 

h т 

1 Ут 275 О З9 
2 Ср 276 О 4З 
З Че 277 О 47 
4 Пе 278 О 51 
5 Су 279 О 55 
6 Не 280 О 59 
7 По 281 1 ОЗ 
8 Ут 282 1 07 
9 Ср 28З 1 11 

10 Че 284 1 15 
11 Пе 285 1 19 
12 Су 286 1 2З 
1З Не 287 1 2б 
14 По 288 1 ЗО 
15 Ут 289 1 З4 
16 Ср 290 1 З8 
17 Че 291 1 42 
18 Пе 292 1 46 
19 Су 29З 1 50 
20 Не 294 1 54 
21 По 295 1 58 
22 Ут 296 2 02 
2З Ср 297 2 06 
24 Че 298 2 10 
25 Пе 299 2 14 
26 Су ЗОО 2 18 
27 Не З01 2 22 
28 По ЗО2 2 26 
29 Ут ЗОЗ/2 ЗО 
ЗО Ср З04 2 ЗЗ 
Зl Че З05 2 З7 

Месец у 
Београду 

1 

изл. , зал. 

h т h т 
15 27 -
15 52 о З8 
16 15 1 55 
16 З4 з 08 
16 51 4 19 
17 07 5 27 
17 26 6 З5 
17 46 7 4З 
18 10 8 51 
18 З8 9 58 
19 14 11 оз 
20 оо 12 02 
20 55 12 55 
21 56 IЗ 39 
23 05 14 12 

- 14 41 
о 16 15 04 
1 29 15 25 
2 43 15 44 
з 59 16 03 
5 18 16 24 
6 39 16 48 
8 05 17 44 
9 32 17 58 

10 52 18 49 
12 оо 19 54 
12 51 21 09 
13 29 22 27 
1З 58 2З 44 
14 21 -
14 40 о 59 

Елонгације Титана 

W Е 

4З21 () 
4З () 12 
41 () 2 
24 () 1З 
12 () 4З 
() IЗ24 
З\ (2) 4 
З2 (1) 4 
з() 124 
IЗ () 24 
2 () IЗ4 
12 () 4З 
(4) 12З 
41З()2 
432 () 1 
4З () 12 
4З\ () 2 
42 () 1З 
421 ()з 
4 () 12З 
41 (3) 2 
32 () 14 
3()4 

Зl () 24 
2 () 1З4 
21 () З4 
() 1234 
1 () З24 
З2 () 14 
З14() 
4З (Ј) 2 

Исто чне 

15. и Зl. 
16. 

Западне 

јан. 
фебр. 
мај 
јун 
јул 
авг. 

септ. 

окт. 

нов. 

де ц. 

1б. VIII 
15. х 
14. XII 

6. и 22. 
7. и 23. 
9. и 25. 

10. и 26. 
11. и 27. 
IЗ . и 29. 
14. и зо. 
15. и З1. 

7. и 23. 
8. и 24. 

14. и зо. 
15. 

1. 17. 
2. и 18. 
з. и 19. 
5. и 21. 
б. и 22. 
8. и 24. 

Сатурнов прстен 

а Ь 
42".5 10".1 
45.0 9.б 
42.5 8.2 

в 
- 13°.8 
- 12.3 
- 11.1 

ВелиЈ<С nланете 

1---- ·-- -:--------,--

1 т р m 

1 

Мер н у р 

h т о h т 

1 1 13 50 1-15.] 1 0.805 11247 1 
11 13 З9 -15.З 0.674 11 54 
21 13 03 - 6.4 0.727 10 40 

4.2 1 + 0.7 
5.0 + 1.9 
4.6 + 1.5 

В е н е р а 

1 1 14 12 , -13.2 1 1.450 1 ЈЗ 11 1 5.8 ~ -3.4 11 15 оо -17.) 1.398 IЗ \9 60 -3.4 
21 15 49 -21.0 1.34З IЗ 29 6.3 -3.4 

М а р с 

1 1 1 о З2 1 + 10.9 1 2.417 1 9 зо 1 1.9 1' + 2.0 
11 10 56 + 8 . З 2 . З65 9 14 2.0 + 2.0 
21 11 19 + 5.9 2.307 858 2.0 + 2.0 

Јупитер 

Ј 111 291 + 4.5 1 6 . З77110 26 , 14.4 ~ -1.2 
11 11 З7 + З.7 6 . З20 9 54 14.5 -\.З 
21 11 44 + 2.9 6.244 9 22 14.7 -\ .З 

Сатурн 

1 1 1 30 1 + 6.41 8.370 1 о 281 8.91 + 0.4 
11 1 27 + о. з 8.341 2З 44 8.9 + 0.3 
21 1 24 + 5.9 8.343 23 оо 8·9 + о . з 

У р а н 

1112 021+ 0.6119.290,10 58,1.81 
11 12 04 + о. з 19.251 10 21 1.8 
21 12 06 + 0.1 19.186 9 44 1.8 

Појаве 

d h 
з 14 ~ z 
7 10 'ћ 4° s ~ 

15 10 'ћ Ј' о 
1517~dd0 · 
19 оо ~ о·.8 s ~ 
19 14 2). о•. з s ~ 
20 01 0 о•.1 s ~ 
20 18 Веста Ј' О 
24 оз ~ z 
24 09 !i! з· N ~ 
31 09 ~ 19° w 0 

Месец 

d h т 
о 6 12 47 
() 14 16 06 
• 21 22 45 
() 28 13 40 

А 11 18-
р 23 16 
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}{ а ле н д ар 
Месе ц у 

Београду 

изл. зал . 

hт l1m hт 

Ј П е 30б 2 4 1 Ј 4 57 2 09 
2 Су 307 2 45 15 14 3 17 
3 Не 308 2 49 15 31 4 24 
4 По 309 2 53 Ј 5 50 5 31 
5 Ут 3 Ј О 2 57 Ј б 12 б 38 
б Ср311 301 Ј б40 745 
7 Че 312

1

3 05 Ј7 13 8 52 
8 П е 3 Ј 3 3 09 Ј 7 55 9 53 
9 Су 3 Ј 4

1

3 13 Ј 8 45 1 О 49 
1 О Не 315 3 Ј 7 Ј 9 45 1 1 34 
11 По 3 Ј б 3 21 20 50 12 12 
12 Ут 3 Ј 7 3 25 2 Ј 58 12 41 
13 Ср 318 3 29 23 09 13 Об 
14 Че 3Ј9 3 33 - 13 27 
15 Пе 320 3 37 О 20 13 4б 
Ј б Су 321 3 41 1 32 14 04 
17 Не З22 3 44 2 48 14 24 
Ј8 По З23 3 48 4 07 Ј4 4б 
Ј9 Ут З24 3 52 5 3Ј 15 13 
20 Ср 325 3 5б б 59 Ј5 48 
2Ј Че З2б 4 ОО 8 25 Јб 35 
22 Пе З27 4 04 9 · 42 Ј7 3б 
23 Су З28 t 4 08 ЈО 42 18 5Ј 
24 Не З29 4 12 11 28 20 Ј Ј 
25 По З30 4 Јб 12 ОЈ 2Ј 32 
2б Ут З31 4 20 Ј 2 2б 22 48 
27 Ср 332 4 24 12 4б -
28 Че 333 4 28 13 ОЗ О ОО 

29 Пе 334 4 32113 20 Ј ЈО 
30 Су 335 4 3б Ј3 38 2 Јб 

Јупитерови сателити 

d h т d h т 

W Е 

42 () Ј3 
421 () 3 
4 () 123 
41 () 32 
432 0 Ј 
34Ј2 () 
34 () Ј2 

(2) 4 
2Ј () 34 
() Ј234 
Ј () 324 
23 () Ј4 
3Ј2()4 
3 () Ј24 
3 () 24 
24 ( Ј ) 3 
4 () 123 
4Ј () 23 
423 () Ј 
432Ј () 
43 () 12 
4ЈЗ()2 
42() 13 
4Ј ()з 
1 () 243 
23()Ј4 . 
321 о 4 
3 () 124 
31 () 24 
2 о 134 

б 04 32 ПЕ Ј 
7 04 54 СП Ј 
7 Об ЈЗ по 4 

13 05 25 ПЕ 2 
Ј4 04 37 пп 1 
Ј4 Об 52 СП Ј 
15 оз 13 по 3 
15 04 Об со 1 
15 04 55 сп 2 
15 Об 23 со 3 

21 Об 35 пп 1 
22 03 09 ПЕ З 
22 04 5б пп 2 
22 Об 04 СО Ј 
22 Об 23 СЕ 3 
23 03 19 СП Ј 
24 03 5Ј со 4 
29 04 39 ПЕ Ј 
30 03 02 пп ·1 
30 05 1б СП Ј 

Ве л ике п л анете 

1 

а. 1 т р т 

1 

Мер нур 

h П1 о h т 

1 1 13 18 1-5.3 1 1.004 110 Ј4 1 
11 14 09 -11 .1 1.234 10 2б 
21 Ј5 10 -Јб .9 Ј .3 74 . 10 48 

3.3 1-0.4 
2.7 -0.7 
2.4 -0.7 

В е н е р=а 

1 1 Ј б 4б i -23 . 8 1 Ј . 280 I J3 43 1 б.б ,-3.4 
IJ Ј7 39 -25 .2 1.220 Ј3 57 б.9 -3.5 
21 18 33 -25.3 1.157 Ј4 Jl 7.3 -3.5 

М а- р с 

1 1 11 44 1 3.2 1 2.23518 39 1 2.1 1 + Ј.9 
ЈЈ Ј2 Об + 0.8 2.1б4 8 22 2.2 + Ј.9 
21 Ј2 28 -1.5 2.087 8 05 2.2 + 1.8 

Ј у питер 

Ј 1 Jl 25 1 + 2.1 lб. Ј37 1 8 47 1 15.0 ~ -1 . 3 
11 Ј] 59 + 1.4 б . О23 8 Ј4 15.3 -1.4 
2Ј Ј2 05 + 0.7 5.894 7 41 Ј5 . б -1.4 

Сат у рн 

Ј 1 1 21 1 + 5 . б l 8.381 122 13 1 8.9 1 + 0.4 
11 1 18 + 5.3 8.44б 2Ј 3Ј 8.8 + 0.4 
21 Ј lб + 5.Ј 8.538 20 50 8.7 + 0 .. 5 

У р а н 

Ј 1 12 08 ~ - О . Ј 1 19 .08б 1 9 0311 .8 1 
Ј] Ј2 10 - 0.3 18.972 8 2б 1.8 
21 Ј2 12 - 0 .5 18.837 7 48 1.8 

Појаве 

d h 
3 13 1'1, 4° s « 
б О'> о 0°.3 N 21. 

ЈЗ 02 о оо . 7 N 6 
lб ЈО 2ј. 0°.4 N « 
Јб 14 6 0°.2 N « 
Јб Ј8 о Ј о N « 
2З 03 <;? 3° N « 
30 15 1'1, 4° s « 

Месец 

d h т 
о 5 05 25 
() 13 09 54 

· - 20 09 02 
t) 27 оо 31 

А 8 10- · 
р 21 01 -
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Кал е н да р 

h т 
Ј Не 33б 4 40 
2 По 337 4 44 
3 Ут 338 4 48 
4 Ср 339 4 51 
5 Че 340 4 55 
б Пе 34Ј 4 59 
7 Су З42 5 03 
8 Не 343 5 07 
9 По 344 5 11 
ЈО Ут 345 5 15 
11 Ср 34б 5 19 
12 Че З47 5 2З 
13 Пе 348 5 27 
14 Су 349 5 31 
15 Не З50 5 З5 
Јб По З5Ј 5 39 
17 Ут 352 5 43 
18 Ср З5З 5 47 
19 Че 354 5 51 
20 Пе З55 5 55 
21 Су З5б 5 59 
22 Не З57 б 02 
2З По З58 б Об 
24 Ут З59: б 10 
25 Ср ЗбОI б 14 
2б Че Зб1 6 18 
27 Пе 3б2 б 22 
28 Су З63 6 26 
29 Не З64 6 ЗО 
ЗО По 1Зб5 6 З4 
31 Ут ' Јбб 6 З8 

ДЕЦЕМБАР 1968 

Месец у 
Београду 

изл . зал . 

hт hт W Е 

13 56 3 22 2 () 43 
Ј4 Ј8 4 29 1 () 423 

----------------------· 
Вслине п л анет е 

а. т 

Мер н у р 

h т о h т 
14 43 5 35 42 () ЗЈ Ј 1 
15 ЈЗ 6 42 432Ј () Jl 
15 53 7 46 43 () 12 2Ј 
16 41 8 42 43Ј ()2 

Јб 14 1 -2 1 . б i 1 .44 1 1 JI 13 1 
17 2Ј - 24.5 Ј.447 Jl 41 1 

18 31 -25.3 Ј.3 97 12 12 

2.3 1- 0.8 
2.3 -0.8 
24 -0.7 

17 37 9 32 42() Ј3 
18 4Ј 10 12 42Ј () 3 
19 48 ЈО 42 4(Ј)23 
20 57 11 08 4 (2) 31 
22 05 11 30 321 () 4 
23 16 11 49 3 () 2Ј4 

- 12 07 3Ј () 24 
о 2612 2б 2()3Ј4 
1 41 12 46 2Ј () 34 
3 оо 13 09 () 1234 
4 23 13 40 () 1234 
5 50 14 20 231 ()4 
7 13 15 13 3 () 241 
8 23 Ј б 22 341 () 2 
9 1 7 17 43 42 () 1 
9 58 19 07 421 () 3 

1 о 26 20 30 4 () 123 
10 50 21 4б 4()23 
11 09 22 58 423Ј () 
11 26 - 43 ()Ј 
1Ј 43 о 06 341 () 2 
12 02 1 14 23()4Ј 

Ј2 22 2 20 12Ј () 34 
12 4б 3 28 () 1234 
Ј3 15 4 зз 1 () 234 

В е н е р а 

Ј 1 19 25 ~ -24.3 , Ј .О92 1 Ј4 24 1 7.7 ~ -3 б 
Ј Ј 20 16 -22. Ј 1.026 Ј4 35 8.2 -3.7 
2Ј 2Ј 04 -Ј 8.9 0.957 14 44 8.8 - 3.7 

М а р с 

Ј I J2 50 ~ - 3.9 , 2.005 1 7 48 1 2.3 , + Ј . 7 
ЈЈ 13 12 - б.2 1.9 19 7 30 24 + Ј . 7 
21 Ј3 34 - 8.3 Ј .828 7 13 2 . б + l . б 

Ј у питер 

1 1 1210 1 + 0.2 , 5.752 1 7 07 1 \б.О , -1 .5 
11 12 15 - 0 .3 5.600 б 32 Јб .4 -1.5 
2Ј 12 Ј9 - 0 .7 5.442 5 58 16.9 -Ј.б 

Са т у р н 

Ј I J 14 1 + 5.0 1 8.б54 1 20 09 1 8 . б l + О . б 
]Ј 1 13 4.9 8. 790 19 28 8.5 + 0.6 
2Ј 1 13 - 4.9 8.94 1 18 49 8.3 + 0.7 

У р а н 

Јупитерови сателити 
11 12 14 - 0.8 18.525 б 32 1:9 Ј I J2 13 ~ - О. 7 1 Ј8.б871 7 10 1 Ј 8 1 

d h т 
1 02 29 со 1 
1 05 07 со 2 
3 04 53 сп з 
7 04 59 пп 1 
8 02 40 пп 2 
8 04 24 со 1 

10 02 12 сп 2 
10 Об оо пп 3 
14 Об 54 пп 1 
15 02 53 ПЕ 1 
15 05 1б ПЕ 2 
15 Об 19 со 1 
1б оз Зб сп 1 
17 02 10 пп 2 
170448СП2 

d h т 
21 оз 01 со з 
22 04 46 ПЕ 1 
2З оз 17 пп 1 
23 05 29 сп 1 
24 02 41 со 1 
24 04 45 пп 2 
2б 02 22 со 2 
27 ОЗ 29 ПЕ 4 
27 05 45 СЕ 4 
28 02 07 СЕ З 
28 04 01 по з 
29 06 З9 ПЕ 1 
зо 05 11 пп 1 
З1 ОЈ 07 ПЕ 1 
З1 04 З4 со 1 

21 12 15 - 0.9 18.355 5 53 1.9 

Појава 

d h 
704 ~ dg 0 
9 09 2ј. 0°. 5 N 6 

14 ОЈ о 0°.6 N « 
14 02 2ј. 1 о N « 
15 10 о 3о N « 
18 14 а. Sco 0°.1 S « 
21 20 солстициј 
22 14 1'1, z 
22 22 <;? 2° N « 
27 21 1'1, 4° s ([ 

Месец 

d h т 
о 5 оо 08 
() Ј3 ОЈ 50 
• 19 Ј 9 19 
t) 26 Ј 5 15 

А 5 1б-
р 19 13-
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СУНЦЕ 1968 

Дат ум 

1 

IX 

1 

/) 
1 

т 1 р 

1 

р 

1 

h т о ' hт ' " о 

Јан . 1 18 41 .9 -23 f06 11 40.6 16 17 + 02.5 
11 19 25 .8 -21 59 11 45 .0 16 17 -02.4 
21 20 08 .7 -20 _09 11 48 .5 16 17 -07.1 

Феб р . 1 20 54.6 -17 25 11 50.9 16 16 -11 .9 
11 21 34.8 -14 24 11 51.6 16 14 -15.7 
21 22 13 .8 , -10 58 11 51 .1 16 12 -19.1 

1 2247.9 11 49 .7 16 10 -21 .6 т -07 39 Ма р 
11 23 25.0 -03 16 11 47 .3 16 07 -23.8 
21 0001.6 + 00 10 11 44.5 16 05 -25.4 

Anp 1 0041.7 + 04 29 11 41.2 16 02 -26.2 
11 01 18.2 + 08 16 11 38.3 15 59 -26.3 
21 ОЈ 55.3 + 11 48 11 36.0 15 56 -25.6 

Мај 1 02 33 .0 + 15 02 11 34.3 15 54 -24.2 
11 03 11 .7 + 17 51 11 33.6 15 52 -22.0 
21 03 51 .3 + 20 09 11 33.8 15 50 -19.2 

Јун 1 04 35.8 + 22 02 11 35.0 15 48 -15.4 
11 05 17.0 + 23 05 11 36.8 15 47 -11.5 
21 05 58.6 + 23 27 11 39.0 15 46 -07.2 

Јул 1 06 40.1 + 23 08 11 41 .1 15 45 -02.7 
11 07 21 .2 + 22 08 11 42.7 15 45 + 01.9 
21 08 01 .6 20 31 11 43 .6 15 46 + 06 .3 

Авг. 1 08 44.9 + 18 04 11 43.5 15 47 + ЈО . 9 
11 09 23.3 + 15 19 11 42.4 15 48 + 14.7 
21 1000.7 + 12 11 11 40.3 15 50 + 18.0 

Се n т 1 10 40.9 -ј 08 21 11 37.2 15 53 + 21 .1 
11 11 17.0 + 04 37 11 33 .8 15 55 + 23.4 
21 11 52.9 +ОО 46 11 30.3 15 57 + 25 .0 

Oi<T 1 12 28 .9 -03 07 11 26.9 16 оо + 26.0 
11 13 05.4 -06 58 11 24.0 16 03 + 26.4 
21 13 42.7 -10 39 11 21 .9 16 06 + 25.9 

Нов Ј 14 25 .0 -14 23 11 20.9 16 09 + 24.5 
11 15 04 .8 -17 23 11 21.4 16 11 + 22.5 
21 15 46 .0 -19 53 11 23 .2 16 13 + 19.6 

Де ц. 1 16 28 .6 -2Ј 47 IJ 26.4 16 15 + 16.1 
11 Ј7 12.2 -22 59 1 Ј 30.7 Ј6 16 + Ј2.0 
2Ј 17 56.5 -23 27 1 Ј ' 35.5 16 17 + 07.4 
ЗЈ 18 40.8 -23 07 11.40.5 Ј6 Ј8 + 02.6 

ВАСИОНА XV 1967. 3-4 

1 

в. 
1 

Lo / излаз 1 Залаз 
о о 11 т h т 

-3.0 195.5 7 15 16 07 
-4.1 063 .8 7 14 16 19 
-5.1 292.1 7 09 16 31 

-6.0 147.3 6 58 16 46 
-6.6 015 .6 6 45 17 оо 
-7.0 243.9 6 30 17 14 

-7.2 125.4 6 17 17 25 
-7.2 353.7 5 59 17 38 
-7.0 221 .8 5 40 17 51 

- 6.5 076.8 5 19 18 05 
-5.9 304.8 5 01 18 18 
-5 .1 172.7 4 44 18 30 

-4.1 040.6 4 28 18 43 
-3.1 268.4 4 14 18 55 
-1 .9 136.1 4 03 19 06 

-о.б 350.6 3 55 19 16 
+ 0.6 218 .2 3 52 19 24 
+ 1.8 085 .9 з 52 19 28 

+ 2.9 313.5 3 56 19 28 
+ 4.0 181 .2 4 02 19 24 
+ 4.9 048.8 4 12 19 16 

+ 5.8 263 .3 4 23 19 04 
+ 6.5 131 .0 1 4 35 18 5Ј 
+ 6.9 358.9 4 47 18 35 

+ 7.2 213 .6 500 18 15 
+ 7.2 081 .5 5 12 17 57 
+ 7.1 309.5 5 24 17 38 

+ 6.7 177.5 5 36 17 19 
+ 6.1 045 .6 5 47 17 01 
+ 5.4 1 273.7 6 01 16 44 

+ 4.3 128.6 6 15 16 27 
+ 3.3 356.8 6 29 16 14 
+ 2.1 225.0 6 42 16 05 

-ј- 0.8 093.2 6 55 15 58 
-0.5 321.4 7 05 Ј 5 57 
-Ј .7 !.89.6 7 12 Ј6 оо 
-3.о 057.9 7 Ј5 16 06 

ДВА СНИМКА САРАДНИКА НАРОДНЕ OПCEPBATOPUjl! 

Коњувкција Месеца, Јупи:гера (горе) н Венере (десио) 1.10. 1967 у З часа (ТУ). Звезда 
између Месеца и Венере Је Регул. Фотоапарат "Зенит", блеида 2, експоиаЖаll сек. 

део саэвежltа Оовоп 1.10. 1967. Фотоапаоат •• Зенит". блевав 5. 8. експnн•'*• з 



• 
• 

ИiSIONA . 

ПРЕДЕО НА МЕСЕЦУ. Сложени снимак који је 30 априла 1967 начинио "Surveyor 3". Види се малв 
кратер у средини слике и две стене које је раније, у фебруару, [снимио "Lunar Orblter". Снимљенв 

предео налази се у близини кратера Л а н с б е р г. Ј.ГАГАРИНI 

ВЕНЕРА 

() 

МЕСЕЦ 

() 

Х-ЗРАЦИ 

() 

КВАЗАРИ 

() 

ОПСЕРВАТОРИЈА 

У АРЧЕТРИЈУ 

() 

ЦУТАЉЕ ЛЕТА 

КА МЕСЕЦУ 

.1968 1 

ПОВРШИНА МЕСЕЦА 

На овом снимну "Сервејера V" види се у (у средини) траг од;юмна Месе

че зог тла, понренутог прилином меног сп уштања летилице, а сам одломан, 

угласт, је на нрају трага . Други, мањи траг види се близу десне ивице снимна . 



КВАЗАРИ 

зс 48 зс 147 

зс 273 зс 196 

Ова четири квазара, од којих је ЗС-237 иајјачи извор емитовања Х-зракова, снимљени 
су Халеовим телескопом (отвор 200 палаца тј. 508 cm) ва опсерваторији Maunt Palomar. 

(в. чланак на стр. 9) 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XVI 
1968 БРОЈ 1 
БЕОГРАД 

ПОСЛЕДЉИ ЛЕТ ЈУРИЈ А АЛЕКСЕЈЕВИЧА ГАГАРИНА 

12 април 1961 година ..• 
Све радио-станице п све новинске агенције света објавиле су тога 

дана да је у Совјетском Савезу лансирап у орбиту око Земље први у свету 
брод-сп·утнпк "Васток" с људском посадом. Пплот-космонаут космпчког 
брода био је Гагарин Јуриј Алексејевич. 

28 март 1968 годипа ... 
Исто као и некада, радио-ста

нице п новинске агенциј е, за пајкраће 
време, пренеле су у цео свет нову, овог 

пута, трагичну вест да је ваздухо
пловни пуковник, херој Совјетског 
Савеза, први пнлот-космонаут, Колум
бо Васионе, Гагарпн Јуриј Алексе;евич 
погинуо приликом пробног лета авио
ном вршећи своју дужност. 

У истом авноп:у нашао ј е смрт 11 

пуковник-иип<ењер, командант ва:щу

хопловне јединице, херој Совјетског 
Савеза,Владимнр Сергејевнч Серјогни. 

Писати о легендарном Гагари.IIУ' 
човеку који је први видео Васиону 11з 
брода "Васток" у лету којЈI је трајао 
108 минута, значи набрајати све оно 
што је везано за отварање новог по

главља у историји човечанства . Првим 
летом у Космос, овај тада 27-годишњи 
ваздухопловпи поручиик-пнлот, пока

зао је да су прорачуни н конструк-

ције људског ума тачни и да је могуће одвојити се од Земље и кружити 
око ње брзином од 8 км {сек. Храбри прв11 грађанин паше планете није 
поновио овај величанствен подвиг и ни;е, мада је то жарко желео, отишао 
даље ка Месецу, Марсу, Венери. Смрт је била нажалост бржа. Па ипак, 
иако он данас он пије више међу нама, јасно је да он не може никада отиliи 
од нас. Он је постао легендарни херој целог човечанства, јер је био први 
човек који се винуо у широка пространства Васионе крчеliи пут ка звездама. 

Уз америчке космонауте Грисома, Вајта и Чафија и совјетског 
космоиаута Владимира Комарова, ово је пета жртва коју човечаиство 
плаћа за свој прогрес. 

Сетимо се на крају изјаве првог космонаута света Јурија Гагарина 
када је, комептаришући узроке катастрофе совјетског васионског брода 
"Сојуз I".укоме је нашао смрт пуковиик Комаров, рекао између осталог и ово: 

"Освајаље новог и непознатог тражи oдroвapajylie жртве. Освајаље 
Космоса се не може због тога зауставити". 

Уриа са пепелом пиопира Космоса, Јурија Алексејевича Гагарина, 
биliе узидана у зидове Кремља па Црвеном Тргу у Мос~вп, поред осталих 
најистакнутијих личности совјетске историје. 

Ивж. · д. Квежеввh 
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ВЕНЕРА ПОДИЖЕ ВЕО 

Вр ю је тешt<О схватити , а још теже nомирити се с несумљивом чиљеницом, да 
од онтобра 1967 на Венернној nовршини почива зед1аљс1<а међуnланетска аутоматска 
станица. Земаљсна станица на суседној п шнетн, на исто ј оно ј Венери ноју смо навtштt 
да сматрамо само телом звездане величнне трећнм у хијерархији небеских тела , после 
Сунца и Месеца. 

Још 1643, Галилејев савременин , астроном-језуит Ричиоли , тнрt·LВа Венерину 
непсљасту светлост- необично осветљеље неосветљена цела љена нотура . Почетком 
прошлог веЈ<а астрон ом Гритхаузен дао је овој појави сасвим необично објашљеље. 
По његовом мишљељу, оних година t<ада се дюже видети nепсљаста светлост, Венерини 
становници nриређу ју празничне илу.щ.шацијс , .~· част стуnања на престо новога вла
даоца nланете" ( !) . 

Можемо ли се nосле тога чудитн што је нрајем прош юг вена други nознати 
романтичар-астроном , Камиј Фламарион, натегоричюt тврдио да се на Венери живи 
свет и човечанства морају нешто разлиновати, од претставника органског света на 
Земљи. Што се пtче схватања о љој нао nустом н бесплодном свету , то се слнчна хи -
nотеза не може nојавити у уму ниједног nриродљаt<а . · 

Први ударац свим овим ружичастим илузијад1а нанела ја астрофизина. Већ 
tючетком овога вена средства астрофизичних исnитиваља достигла су такав ниво , 
да се нисеонин на Венери (ако га тамо има у истим размерама нао на Земљи) могао 
отнрити. Али овај щивотни гас, нераздвојюt пратилац животних облина, није се јав
љао чан ни у траговима на Венериним сnентрограМИЈIIа. 

Али су зато већ 1936. у спентру Јутарље Звезде отнрили моћне транс угљен 
дионсида. Већ се тада, пре три деценије , Венерина атмосфера nоназала заг\•Шљивом , 
искључујуhи земне облинс живота . · 

Ипак се романтичари нису предавал и. И то нс само ро,\\античари- у дубини 
душе ниједан од Земљиних становнина не жели да буде јединственим у космосу , не 
жели да верује у свој у беснрајну усамљеност у безграничној васиони. 

Замишљен је номnромис! Венера је жива слина Земљине nрошлости. Она 
nреживљава nериоду намсног угља и љена густа атмосфера скрива многобројне вул
t<ане с бурним ерупцијама, Зато је атмосфера од угљендионсида слична оној која је 
некада, по свој nрилици, постојала и на Земљи. 

Ова је, као што данас знамо, савршено фантасп1чна слина стенла велину по 
пуларност. Она је била нонкрС1'на, схватљива и nријатна- бар онима, који су пошто
-nото желсшt да у Венери нађу обитељ nуну радости овога света , Сетимо се четрдесе
тих год1ща, када је, захваљујућЈ-L совјетсном научнину Г . Тихову и његовим одушев
љеним nомагачима, створена прва на свету ограни,зација за изучаваље живота ван 
Земље- астроботанЈ-Lчки сектор Аt<адемије науна Казахсне ССР. Сеhате ли, се канво 
је место у астроботаничким nрогнозама додељивана планети Венери? Научници су 
расуђивашt доста занимљиво. 

На Марсу суроюt темnературсни услови доводе до тога, да б~џьни свет на љем\· 
уnија сва дуготаласна зрачеља, расиnајући само плаве и љубичзсте зраке некорисне 
за загреваље. Венера је, наnротив, жарна, сунчана nланета, где влада биљни свет 
сасвим другога тиnа. Тамо растиље страда од врућине . Једино што га сnасава од nре
греваља, то је расиnаље читавог дуготаласног "тоnлотног" дела спектра. 

Одатле је nроизлазио СЈ<Оро категоричан закључан: ано су на Земљи биљке зе
лене, на Марсу морају бити nлаве, а на Венери црвене. За доназ су астроботаничарн 
указивали на занимљиву чиљеницу - у одбијеној Сунчевој светлости са Венерин!:' 
површине једва се назиру црвснкастЈ-L зраци, зар није јасно да се то нроз Венерину 
атмосферу "назиру" љене црвене шуме и, неранџасте равнине? (Како наЈ-Lвнс изгледају 
ове идеје са висине КОСМИЧЈ<ОГ века!). Но иnан су баш радови г. Тихова н љегове 
шноле ударили темељ савременој астробиологији. 

Разочараље (не само сурово него и дефинитивно) настало је раног јутра 18 . 
октобра 1967., када се совјетска међуnланетска станица "Венера 4" мено сnустЈ-Lла на 
rювршину nланете и с неnристрасноЈ..U!iу аутомата саопштила: на Венери је веома 
веома вруће, 280° изнад нуле! Но и то је било мало- ужасна ватра nраћена је прити
ском на којЈ-L нисмо наеинли, притнсном који није мањи од 15 атмосфера. Додајте 
·rоме стално облачио небо нроз ноје Сунчева светлост nроЈЈази врло мало и добиliете 
.:трашну слиЈ<у на коју нису навиЈ<ле наше земаљске очи. Венера нема радијационих 
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нојасева , што је танође nоуздано утврђено . Mopahc се пристуtпtП1 ревцзији хипотеза 
о nостанку и nрироди магнетсю~х nоља nланета. Beh сада се не може тврдити да велию1 
маса nланете нецзбещно nовлачи за собом образоваље магнетног nоља оно ље. Венс
рина маса је само за 20% маља од Земљине , а није отнривено ни трага од Венериног 
магнетизма. 

Венерина атмосфера показала се, по нашим земаљсним схватаљима, noтnyнu 

загушљивом- 90%-95 % она се састоји из уrљендионсида, без осетног nрисуства 
азота. Што се тиче ниссонина, на Венери га има, али авај, у ноличини ноја не nрелази 
0,4% ЧЈ-Lтаве атмосферине масе (на Земљи 21 % .) Има и водене паре , но заједно с ни
сеоником ље нема више од 1,6% . И у тој густој облачној атмосфери, од угљендиоЈ<снда 
темература расте nросто стрмоглаво по 10° на свани километар. 

Зашто је та1ю жарко на Венери? Поред Сунца за то је у многоме нр ив ц "сфент 
станлене баште". Утичуhи нао nокрива ч своје врсте, густа облачна атмосфера не nро
пушта наnоље инфрацрвено "тоnлотно" зрачеље са nовршине. 

Да, Венерина вруhина је ненздрщљива за организме сатсваљене од беланчевюш. 
Збогом заувеЈ< наранџасти гајеви, живи гимзавци и густе шуме nanpaтa! Све ове·ро
мантичне илузије одсад одлазе у архив наунс. 

Да .тщ су nрц свем том остали цnак ма какви изгледи да се на Венерц сретне 
живот? Ради,оастрономија, која се тано сјајно nоказала у изучавању Венере, утврдила 
је још једну важну чиљеницу . Земаљски, рада р п nробили су дебелу Венерину атмос
феру и, открили да на nовршини nланете nостоје бар два громадна nланинска венца. 
Један се од њих nростире од севера ка југу на сноро 4000 1<-~t, а друп~ , паралелан еква
тору још је дужи. Планю1сно коnно је nретежан облнн Венерина рељефа. Радар~1 
(заједно са земаљским лабораторијским исnцтцваљима) указују на једну важну по
јединост: на Венери nостоје изгледи да се сретну врсте нварца, Ј<арбоната ц силиЈ<ата, 
али тамо нема ни гранита, ни магнетита, ни било каЈ<вих угљоводониЈ<а . 

Судећи по подацима радцолокаццје, Венера се nолако oнpelie оно своје осе у 
ретроградном смеру (са истока на заnад) . Један дан на овој сумрачној nланетц траје 
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чнтава 244 земаљ на да t·Ш! Me iJ YТIIM Оttтична n сматрања г в ре II C КI I.J\1 CI<Opo ста
би ннм по једнностнма у блачном слој у које врше потпун бртање само за четнрв 
дана. Ова се yжac t ta протнвр чи ст м же п мирнтн сам на ј еда н н ачнн- хнпотезом 
спецнфнчн ј B eнepttH ј метеор логн ј в . Kat<O вз t·леда тамо дувају с 1 1 нн 11 сталнн 

ширинсни ветр ви Ј < ј в п аш у п ланету за ч тврн дана. Они 11 ства рај у 11 узи ј у брзоt · 
бртаља пла нете . 

Говорило се св tнн ветр в н морају пре нлн nосле (за ј едно с нншама) да нзрав
нај у Венерин рељеф. У сам ј ствари т се ннје догоднло: вер ватно зато што је н а 
Венери И сада В рЛО jat<a наЈ<О те Ј<ТОНСЈ<а тан 11 вулнансна аt<ТIШНОСТ . 

Ево, сада доn уните раниј у слнну новим цртама : под мрачним тамЈюсивим облач
ним слојем Вене ре у но ј ем се муњевнтом брз нн м I<pehy облаци , дува ј у стални урагани 
многобројни вулнанн налазе се у ерупцији а nод ногама се тресе В нерtшо тле. До
дајте томе још жаришта од 280° н море · t<ључању . Кудгод нрс нсте пе јзаж ј е ужасан 
и нимало nодесан за нс t <рцаваље и шетњу . 

Но да л н н поред свега тога на В верн нма жнвота? Heh мо се жури,ти са зан
ључцима. Судеliи веh по нашем земаљсн м нс t<уству, жнвот Ј С н зваредно отnорна 
уnорна и разноврсна nојава . Васнона не припр ма астробнолознма само неnрнјатна 
изненађеља. 

На висини од 25 KAt nрнр дин услови на Вен ри потс hajy на земаљсi<С- nрн
тисаt< износи само једну атмосферу, а те~шература ј е сасвим сношљива . Није исt<љу
чено да горљи слој атмосфере служи нао пребивалиште атмосферсног nланнтона свој е 
врсте -миријада најмаљих жнвих бнћа. l\1оже бнтн да баш ованав nланнтон (ова 
идеја nр1щада nроф. Н . Козирев у) и ствара појаву Венернне nепељасте светлости 
сличну nојави добро nознатог нам ноtшог светлуцања Земљин их мора? Разуме се , 
ово нису високоразвијени Венеријанци о нојнма се маштал много дец ннја , но иnat< 
живот, )ј<и.вот из беланчевине ... 

Венерина оса ј е сноро уn равна на равни љене п утнње. Зато нема на Венери 
смене годишљих доба, а нлима зависи са~10 од ширине дате тачне . Значи у зонама 
око Венериних nолова, чаi< и из љеној површини , темnература мора бити знатно нижа 
од 180° - совјетсна станица се спустила , међутим , на дневн у страну . Ко зна , може бити 
да су у nоларним областима планетиннм , са љиховим стаmшм умереним темnературним 
режимом, танође нашли уточишта извесни облици живота из беланчевина ? 

Уосталом зашто се, размишљајуhи о могуhностима живота на Венери , морало 
ограничити. само на организме и з беланчевина? Одавно је познато да се од силицијума , 
Ј<оји је хемијсни сродни.•< угљенинов могу (бар теоријсни) саставити вйсономоленулсна 
једиљеља , аналога угљеню<овим. , Силициумски" организми морали би тада распола
гати особинама доиста необи.чним . Дон организми од беланчевина црпу енерги ј у на 
рачун nроцеса ОI<С t·щације , хиnотетична силицијумсна бића могла би живети само у 
атмосфери l<oja се обнавља. 

Што је нарочито знача јно, сили.цнумски живот морао би бити необично отnоран 
на високе температуре . Потnуно се могу замислити, наnример , силици ј умсни орга
низми за ноје је темnература од Ј 000° пријатна н ао за нас клима на r<:авназу и 
Криму . Тано , да не будемо nесимисти пре времена! 

У вези с тим сетимо се и нехотице бар две ј у чиљеница ноје захтевају објашљеље. 
Ј 956. амерички астроном Д. Краус nримио је на таласној дуж ини 1 Ј ,11 неnознато Ве
нерино радиозрачење . Радиоимnулси од једне сенунде и дужи по свом нарантеру пот
сеhали су доненле на сигнале земаљсних радиостаница . Иако је 1960. Краус подвргао 
сумљи ове раније добивене резултате , иnак њих није нино испитао брижљиво и до 
краја . 

Још је загонетнији заслепљу ј уliи сев ноји ј е nосматрао Н . Козирев на Кримсној 
астрофизичкој оnсерваторији. Он је захватио nовршину пречнина оно 4000 к,11 и 
трајао је скоро nет минута. Најчуднији ј е сnентар сева ноји је фотографисао Козирев . 
У сnектру су отнривене јасне лини је технецијума- елемента при вештачним нуклеар
ним реакцијама . По речима овог иаучнина, "тешно је замислити да је ова појава била 
nрнродна, уколино су сјај и размере сева уnоредљиве с н уклеарном енсплозијо~1." 

Венера је тен малчице nочела да отнрива своје велове. Нема сумње да овај 
суседни свет скрива у себи још много шта неочекивано . А исто тако је несумљиво да he 
човеково уnорство, човенов геније ; ноји се очигледно манифестовао у ексnернменту 
с "Венеро~1 4", знати пре или nосле не само да одгонетне све Бенерине загонтеке , веh и 
да nотчини и освоји ову најближу nланту, на норист човечанства . 

Прев. Б. Ш. Ф. Зшељ доцент АПН ГРСС 
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MESEC - U SVETLOSТI MODERNIН ISTRA2IV ANJA 

Р. Hedervdri, F. R . А. S., potpredsednik lmemational Lwtar· Society-a (Me
dunarodnog dr·rtitva z a izlllavanje Meseca), pripr·emio је z a Citaou "V asio11e" 
Clanak о najnovijim rezultalima istraz ivar1ja Meseca. Zbog svoje duz ine, ovaj 
f/a nak cemo objaviti и dva nastavka . 

"Kosтicka era" је росе1а 4 oktobra 1957., kada sи а terjtorjje Sovjetskog Saveza 
lans jra1i "Spиtnjjk 1", prvi ves racki sa telit и jsror jjj covecanstva. Od tog vreтena istrazjvanja 
sи se prosjrjJa па sve sJojeve Zcтljine atтosfere, а ј van ovih, na kosт j ckj prostor oko nase 
planete. Zasad iтато konkretnih тercnih podataka и prosrorи od pиtanje planete Venerc 
do Marsa. Ма da и kos m.i ckiт jsrrazivanjjrna sada vec исеstvији ј diuge nacjje, neosporno 
је da sи najvece rezultate postjglj naиcn.ici Sjedjnjenil1 Drzava i Sovjetskog Saveza . 

Pored jstrazjvaпja Venere ј Marsa, ispjrjvanje Meseca је и prvoт p1anu. Po1ozaj 
jstrazjvanja Meseca је neoЬicno karakterjstican. U prosl m vekи samo se mali broj naиcnika 
bavjo ovjrn prirodnjт sate1jtoт . Objasn.ili sи njegovo kretanje ј оЬЈјk, opisa1i sи ти povr
sjnи, а pokusa1j sи ј da objasne nacin forтjranja tvorevjna па nјсти . Mcdиtiт, u prvoj 
po1ovini ovog veka u znatnoj тer i ј е орао interes za oviт nebeskim telom. Sa sve vecim 
jnstrumentirna, astronomj su prvenstveno ispiti\•alj strukturu Mlecn g puta ј svet da1ekih 
ekstraga1aksjja. Mesec је porjsnиt, ali ne ј konacno. Najrne, razvoj kosтjckih istrazivanja 
doveo је ј do obnav1janja jnreresovaпja za Mesec. Daпas se Меsесот bave stotjne geo
fjz jcara, geo1oga, astroпoтa, geografa i drugjh strucnjaka, ра sta vjse, и tот cilju forтirane 
sи posebne organ.izacjje ј jпs tituc1je (па рптеr : "Iпrernar j onal Lunar Socjety", aтerjcka 
" Lunar and Planetary Laboratory", " Pianetolosko drustvo" u Lenjingradu, jrd.) 

Tezak је zadatak da se и okvjrи jednog clanka pl"jkazи svj on.i тnogobrojпj novjjj 
rezи1tarj, koje sи nат da1a jstrazjvanja poslednjih godjna. Za deset godjna v1se smo sazna1j 
о Mesecu nego u proslih sto godjna. Zato cemo se и ovom clanku ogranjcirj samo па kratko 
prjkazjvanje novjh, vaznjjjh rczu1tata. 

POSTANAK M ESECA 

Na krajи pros1og i па pocetkи ovog veka, engleskj astronoт G. Н. Darwin iz\•rsjo 
је deta1jna racиnanja u vezi proslostj, jsrorjje sjsteтa Zeтlja-Mesec. Рrета пјеgоvјт 
konstatacjjaтa, Mesec је nekad Ьiо osetno ЬЈј zј ZешЈјј, nego sto је danas. Rastojanje јzтеdи 
ova dva nebeska tela i danas se povecava za 12 ст godj snje. 

Ротоси e1ektronskih racиnskih тasjna, Dar·wi11-ove kalkиlacije nedavno sи ponov-
1javane. Рrета rezи1tatirna ove ana1ize, Meseceva pиtanja u proslostj Ьila је jos jzduzenjja, 
ра, sta yjse, ako se vratiтo u jos starjjи pros1ost, pokazиje se da prvoЬitna Meseceva putanja 
njje Ьi1а e)jpsa nego parabola. 

Ako је, теdиtјт, Meseceva pиtanja jednoт Ьi1а parabola, onda to obavezno znacj 
da је Mesec rrastao kao samostalno 11ebesko telo, kojeg је tek kasnije zaroЬi1a Zет1ја . 

Ova vеота znacajna koпstatacija пјје oЬicna teorija, nego је konacan rezиltat tacn.ih 
racиnanja. Najтanje rastojanje јzтеdи sredista Zem1je ј Meseca Ы1о је oko 18.500 kт, а 
danasnje srednje rastojanje је 384.000 krn. 

Mesec- рrета svети sudecj- stvorjo se jstovreтeno sa Zетlјот, kao saтosta1na 
planeta (pretpostav1jaтo da se, zajedno sa drugirn p1anetaтa, odcepjo od Sиnca). U po
cetkи, prvoЫtna pиtanja Meseca zatvarala se oko Sиnca (ako odbaciтo тogucnost da је 
Mesec, kao " gost" stigao jz da1ekih prostora vasjone u unutrasnjost Suncevog sjsteтa). 
Izтedu stare eliptjcne putanje oko Sиnca ј kasnjje forтirane e1ipticne putanje oko Zern1je, 
postojao је kratak deo povezujuceg 1иkа, koj i је , g1edajиC:i sa Zет1је, Ьiо otvoren, parabo-
1ican. Kada је prjv1acna snaga nase planete prjтora1a Mesec da skrene sa svoje prvoЬitne 
pиtanje, onda se ovo te1o duz tog luka priЬlizj1o Zет1јј, а zatiт је pres1o na novu pиtanju 
koja se zatvara1a oko Zem1je. Njena sp1jostenost sa vreтenoт sve vjse se sтanjjvala, ali 
se istovrerneno sve vjse povecava1a dиzina velike ј таlе ose ј Mesec se udaJjjo od nas. 

MESECEVA POVRSINA 

Citaocj, koji se jnteresujи za astronoтjju, и та kojoj od тodernih knjiga тоgи naci 
d'etaljan. opis Meseceve povrsine. Zato ovde nесето deta1jno opisatj pojedine forтacije , 
пеgо сстn se zadovoljjr j jedпjm sasvi.т kratkim пabraja nj em . 

~ . ..... _. ~ - . . . 
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Tamnije delove .Meseteve povr~ine nazivamo " morima", " mocvarama", "jezerima" 
odnosno " okeanima". Ove povrsiпe odgova.raju velikjm okeaп.skim odnosпo morskim ba
zenima Zemlje. Najtesce su kruzпog ili eJjprjcпog оЬЈјkа, - а neke su sasvim nepravjJпe. 
Na ovim delovima Meseёeve povrsjne ima manje kratera, kruzпih planina, пеgо па jzdigпu
tim povr§iпama "kontineпtalnog" tipa. Mesecevj bazeпi парuпјепј su prveпstveпo tamпim 
bazaltom velikc gustiпc. Ovo su vec potvrdjJa i пeposredna mereпja, пaime јеdап od ame
riёkih "Surveyor" kosmiёkih letiljca uzeo је primerke steпa Meseёeve povrsiпe i odredjo 
пjihov sastav. 

Od dubokih bazena јаsпо su jzdvojeni uzdigпuti Mesetevi "koпtineпti". Na rubovima 
Ьаzепа оЬiёпо se пalaze planiпski la.nci. Ро svojoj formi oni se dosta razJjkuju od pla.ninskih 
lапаса па ZemJjj pre Ьi se reklo da su to mase medusobпo pritesпjenih stena, а ne poveza.nj 
istemj pla.niпskih tvoreviпa. Iza planiпskih Iапаса su svetliji " kontinenti", koji se verovatno 

sastoje od steпa granitпe vrste. Za koпti.neпte је krakteristit.no da na njima ima veJjki broj 
kratera. Preёnici najvecih kratera veci su i od 200 km. 

Karakteristiёпe tvorevine su jos: velike pukotine, provaJjje, rile, doli.ne, zatim kupo
last i lukovi (tzv. katedrale), i u okoli.ni пekih vecjh kratera dobro vjdJjivi svetli zraci, od.nosno 
istemi ovakvih zrakova (zrakaste trake ). 

Ranije su predpostavljali da Meseёevu povrsinu pokriva debeli sloj prasiпe koja 
potiёe, s јеdпе straпe, od kosmiёke prasine pristjgJe iz vasione, а, s druge sirane, od raspada 
povrsinskih stena. Dosada~пja kosmicka i strazivaпja, medutjm, nistl potvrdila postojanjc 
homogeпog ј debelog sloja prasiпe па Mesecevoj pa\1rsiпi . 

DRUGA STRANA MESECA 

Pozпato ј е da паш Mesec uvek okrece jstu svoju poluloptu. Zbog toga mi sa Zemlje 
nikad neposred.no ne vjdimo njegovu drugu straпu. 

Prvj put ј е sovjetska letjlica "Lu.na-3" пapravjJa fotografije druge strane Meseca. 
Posle su slicпa jstrazivaпja vrsi li ј drugi kosmjёki brodovj : sovjetskj "Zoпd З" ј amerjcki 
"Luпar Orblter" . Na osпovj пjihovЉ rezultata moze se ustanovjri da na drugoj poluloptj 
ima mnogo kratera, ali је zпаtпо mапјј broj i mапја је rasprostranjeпost Ьаzепа nego na nama 
blizoj strani. Pravi planinski lancj nisu pronadeni. Raпije su smatra1i da је pravoljnjjski jzdu
zena tvorevjпa, koja је doblla naziv ро Lomoпosovu, planinski lanac, ali novija istrazjvanja 
пisu potvrdila ovu predpostavku . S druge straпe, pak, saradnici moskovskog Instjruta 
"~ternberg" - pod rukovodstvom dr Upskija - па fotografjjama druge strane Meseca 
prona§lj su takve tvoreviпe, koje predstavljaju prelaz od dziпovskih kratera ka maпjim ba
zenjma. Ove tvorevjne пazvaJj su talasojdjma. Ustvarj, na nama Ьlizoj strani, talasojdj njsu 
pozпatj, ma da najvecj kraterj, na prjmer, kruzпa plaпian Clavjus, podsecaju - ро svojim 
velicjпama - па ovakve tvorevjпe . 

UNUTRA~NJA STRUKTURA MESECA 

Меrепја Radiofjzjёkog jnstjruta u Gorkom, kao ј proraёuni americkog geofjzicara 
G. М. NfacDonald-a, podjednako su ukaza)j da se Meseteva unutrasnjost jos .nije ohladjJa. 
Prema rezultatjma jstrazjvanja, na 60 km jspod povrsine temperatura је tako vjsoka da se 
stene tope. Prema tome moguce је da Mesec jma svoj magma-pojas, ili barem u njegovoj 
unutrasnjostj ј о§ postoje jzolovana magma-gnezda. U tom pogledu Mesec podseca na Zemlju 

Mozemo procenitj da је prosecna deЬijina tvrde Meseceve kore oko 20 km, nasuprot 
prosecnoj deЬJjj.ni ZemJjjne kore od 33 km. 

Poznato је da se pocev od 2900 km dublne, nalazj deo Zemlje kojj je·velike gustjne . 
Ovo је Zemljino jezgro. 94% ZemJjjnog magnetnog polja роtјёе neposred.no jz Zemljinog 
jezgra. Medutjm, racuni pokazuju da је u Meseёevoj unutra§njostj prjtjsak za dva reda 
velicjne manjj od vred.nostj koja је neophodna za stvaranje jednog slicnogjezgra. Prema tome 
Mesec nema jezgro ј zato nema svoje magnetno polje, kao ni radijacjone pojaseve Van 
Allen-ovog rjpa. Ovu konstacjju, koja је prvo teorjjski jzvedena, potvrdila su ј merenja 
sovjetskih ј amerjckih Meseёevih raketa. Prema tome Mesec se, sto se tјёе unutra§nje stru
kture, jpak razlikuje od Zemlje. Ako ј~ u astronomski shvacenoj proslosti sila prjvlacenja 
medu nebeskim telima Ьila veea nego sto је to danas, kao sto to predpostavljaju engleski 
fjzjёarj Gi/Ьert ј Nobelovac Dirac, tada је Mesec nekad mogao jmati jezgro jer је pritisak 
moaao dostici i prestiCi onu kritienu vrednost koja је potrebna za formiranje jezgra. 
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Prema dosada~пjim koпstatacijama, temperatura se пaglo povecava sto se vi~e pri
Ьiizavamo Meseёevom sred.i§tu, i dostize vred.nost koja је potrebпa za topljenje stena i 
zato teorijski nije пemoguce da па Ме ecu postoji povr§ jпska vulkaпska aktjvnost. I stvarпo, 
prvo sovjetski astroпomi Kozirev i Jezerskij, а zatim poznatj eпgleski js trazivaё Meseca 
Wilkins, posmatraJj su pojave koje su ukazjvale па vulkaпsku aktivпost . U поvјје vreme 
bezbroj puta su posmatrane izmeпe Ьоје pojed j пih dela\1a Meseceve povrsjne, koje takode 
mogu Ьiti po\1ezane sa u.nutrasпjim uzrocima, оdпоsпо mogu Ьitj smatraпe nekim- moi.da 
specjjalnim - vidovima vulkaпske aktivпosti. Sa ovim pitaпjem pozabavicemo se u sle
dc:cem poglavlju. 

(Наставиће се) 
Prev. Dr Dj. Teleki Р. Hedervdri 

ASTRONOMSKA ISPIПVANJA X-ZRAKOV А POMOCU BALONA 

Najuzbudljivjji пedavni rezultat \lasjoпskih ispjrivaпja Ьilo је otkrice astroпomskih 
objekata koji su jaki jzvori X-zrakova. U toku cetiri godjпe od pojave prvih iпdjkacija, istra
zivacj u ameriёkim jпsrjrucijama Massachussets Iпs tltute of Tech.nol gy, Amerjcaп Sсјепсе 
апd Engjпeerjпg, Naval Researcl1 Laboratory ј Lockheed, utvrdi Jj su polozaj oko dvadeset 
pojedjnacnih izvora. Neki od пjih su povczani sa pozпatim radio- ј)ј optickim objektjma, 
veC:ina је, medutim, jos uvek пeideпtjfjkovaпa. Pretpostavlja se da Ьј пеkј izvori m gli da 
budu ј ekstragalaktjёkog porekla. Da Ьi mogla da se jzvrsj jпterpretac j j a porekla ovih IZvora 
preko fjzjёkih procesa kojj Ьi па пjima m gJj da se odvjjaju, potrebno је mereпje njihovog 
polozaja, ugaoпe vеЈјсјпе, jпteпzjteta i spektara. Iako su prva jspitivaпja ј otkrica izvrseпa 
pomocu raketa, veliki deo istrazjvanja vanzemalj skih izvora Х i у zrakova i zvrseп је pomocu 
balona. Posle prvih pozjtivпih rezultata, doЬivenih 1964 god ., posmatraпja pomocu Ьаlопа 
odvjjala su se paralelпo sa i s pjtjvaпjima pomocu rakera u oЬiastj astroпomskjh jspjrjvaпja 
X-zrakova. 

Astrofjzjёarj teoretjёarj su polovjпom ovoga veka predvjdeli postojaпje fluksa у -
zrakova sa пebeskjh objekata kojj Ьi se mogli detektovati, i to је pretstavljalo zaёetak daljeg 
jstrazivaёkog rada. Predvjdaпja su Ьila zasnovaпa па postojaпju energetskih procesa u 
kosmjёkom prostoru. Gama zraci, jz mehaпizama kojj su tada razmatrani .nisu uopste za
pazenj, njsu se ostvarila ni predvjdaпja linijskih emisjja usled nuklearnih jпterakcija u 
kosmjёkom prostoru јЈј Ьlizu zvezdaпih povrsjna. Drt1gj procesi, kao sto је sjпhotronska 
emicjja i zraёenje jz veoma usijanih gasova, jzgledaju daпas vaznjji. Ovj mehanizmj emisjje 
daju najjntenzjvniji fluks upravo u oЬiastj gama zrakova. Qёjgledno је, da dopunjavaпje 
teorjje ј posmatranja ostaje veoma povezano u oЬiastj kakva је moderna astrofjzika vjsokih 
energjja. . 

Baloni kojjma se danas vrse atsroпomska ispjtjvaпja jmaju zapremj.ne od oko 80-
-300 000 m•, ј mogu da odrze nekoliko stotiпa kilograma teske instrumente u toku nekoljko 
casova na vjsinama od 40000---50000 т, gde postoji jos samo nekoJjko desetjh delova pro
cenata atmosfere. Medutjm, pred.nost mogucnostj duzeg vremena za posmatranje putem 
balona u odnosu na vreme od nekoliko miпuta u toku leta rakete, deJjmjёno se smaпjuje 
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ELECТROIIA6NETIC SPECТR\11 

Apsorpcija astronomskog i elektromagneltlog 
spektra zracenja и Zemljinoj atmosferi. Vi
sina i gиstina па kojoj sи zracenja zadrza
na do iznosa lfe ј 1/ /ОО od njihove pocetne 
vrednosti, pokazane sи и funkciji energije, 
jrekvenctje i talasne dиzine upadnih kvanta . 

Objasпjenja natpisa: 

Altitude - km - visina и km; Depth -
gиstina и gmfcm•; Wavelength - -talasna 
dиzina; Freqиency - jrekvencija; Џпе 
emission - linijska emisija; electromag
netic spectrw11 - elektromagnetni spektar. 
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u 1ed slabljeg fluksa sa vi§im energijama. Sem toga, postoji i proЫem istovremenog dctek
tovanja gama zrakova. Fluks iz jak.Jh izvora iznosi oko ЈО- " fotona fcm•sec pri energiji od ЗО 
KeV. S\raki jaci fluks od ovoga mo!e da pretstavlja smetnju. Na visinama, па kojima se 
balon zadr!ava izlozen је punom fluksu galaktickih kosmic.kih zrakova. Stoga је potrcban 
efikasan postupak za kolimaciju zrakova ili za korekciju smetnji . Ra pored intenziteta zra
ccnja sa visinom kroz atmosferu prikazan је na slici. 

Te1mika fokusiranja i snimanja ne moze se koristiti za ovakva merenja, ра se zbog 
toga ne mogu konstruisati tcleskopi u uobleajenom smislu tc reci. D etektori za ispitivanja 
pomocu balona slicni su nuklearnim detektorima i oblcno u u komblnacij i sa cintilacionim 
brojaёima . 

Razliciti istrazivaci koristili su razne tchnike posmatranja. Prvo tkrice X-zrakova 
,а izvora " Krab" magline pomocu balona izvrsio је George Clark iz inst ituta MIT, i to па 
sJюvu jednosta\rne ideje. Tanak scintilacioni detektor \1elikc povrsinc а pasivnim koli

matorom rotirao је lagano prema balonu. Detektor је na taj naёin posmatrao nebo preko 
objekta ро sistemu koji se oblcno koristi prilikom ispitivanja pomoeu raketa. Superponi
ranjem vise takvih snimaka zapazen је znacajan porast broja impulsa u pravcu izvora " Krab" 
magline. Drugi postupak se sastojao u tome sto је ko1imator izraden od scinti1acionog ma
terija1a i povezan u e1ektricnu antikoincidenciju sa samim detcktorom. O vakvi uredaji 
izvanredno uklanjaju smetnje jer se sekundarni X-zraci, proizvedeni udarom kosmickill 
zrakova о zaklon, odbacuju. Ovi detektori su, medutim , skupi i prilicno masivni . 

Detektor koji је u sklopu instrumentacije satelita laнsiran 1967 godiнe, а koji se ko
risti i na balonima, sastoji se od tal1kog NaJ sciнtilacioнog brojaca, okruzcnog kolimatorski 
antikoiнcidentnim zaklonom od Cs}, debelim 2 ст. Detektor ima povrsinu od ЈО ст• uga
oni otvor sirok oko 25°. Impulsi sa detektora prevode se u 128-kaнalnom impulsnom anali
zatoru u digitalnu kodira11u grupu koja se prenosi zajedno sa informacijama о sinћronizaciji 
i identifikaciji na telemetarski sistem PCM/FM/PM . Telemetarska oЫast sa balona koji se 
nalazi na oko 40000 т је oko 200 km. 

Jedno od najvecih iznenadenja је otkrice opste ili difuzne komponente koja је potpwю 
izotropna preko сеЈе nebeske sfere. Ovo је prvi put zapa!eno pomocu satelita " Ranger-III" 
i zatim provereno ispitivanjima pomocu raketa. Ova komponenta se proteze kontinualno 
od znacenja intenziteta nekoliko KeV do intenziteta cak i od ЈОО MeV. Zbog svoje izotropske 
prirode ovi X-zraci Ьi morali da imaju svoj izvor iznad nase ga1askije, iz neke interakcije u 
vasioni kao ce1ini. Pretpostavljeno је da oni nastaju pri sudaru elektrona iz kosmickih zra
kova i fotoнa u intergalakticnom prostoru. Ovu ideju prilicno verodostojno prate ј nedavпa 
otkrica radio-astronoma : vasiona u celini zraёi kao crno telo na З,5° К i tako stvara fotonc 
niske encrgjje. 

Vec.ina otkrjvenjh tackastjh izvora leze u pravcu centra galaksjje. Pretpostavlja se 
stoga da su galaktickog porekla. Pokusaji da se onj jdentjfikuju kao ostacj energetskj veoma 
jakih zvezdanih eksplozija, uglavпom nisu potvrdeni. Zasada su samo dva jzvora dobro 
prouceнa i dovedena u vezu sa objektima kojj su otkriveni i radio ј optickim astronomskim 
·ispitivanjjma. То su " Krab" maglina i Scorpius XR-J. Ispjtjvanja pomocu raketa dala su 
za njih podatke о polozaju i ugaonoj velicini ; pomocu balona doblveni su podaci о spektrima 
do najvШh energija. 

Nedavno su identjfjkovana ј X-zracenja sa dva jaka radio-izvora. Cygnus А i Virgo 
А. Smatra se .da је "Crab" maglina, jnace jedan od najjacih jzvora na nebu, rezultai:· eksplo
zije koja је vidjena ЈО54. god. U toku 900 godina objekat је ekspanzijom stvorio oblik lu
minoznog gasnog oЬiaka Иrokog oko 5 svetlosnih godina . Scorpius XR-1 је najjaci emjter 
X-zrakova na nebu, ali astrofizjcarj jos nisu objasnili njegove osoblne: ako је to gas koj i 
toplotno zraci, kako је on sam zagrejan, kako odrzava temperaturu, kako os taje u vrlo maloj 
zapremini? 

Blizu galakrjckog pola otkriven је jedan oblman izvor za kojj sc pretpostavlja da је 
van-galakticki. То се Ьitj jedno novo podrucje u kome astronomska ispitivanja zrakova mogtl 
da se vrse pomocu balona. 

Da li su ostali izvori slicnj sa Scorpius XR- Ј, "Krab" magJjnom ј) ј 11ijednim od нjih? 
Odgovori na ova i druga pitanja doblce .se daljim jspitivanjima i daljim razvitkom tcorije . 
(Prema ,.Balloon X-Ray Astronomy AIAA Joum. , 5, 11, Ј965) 

Војапа Aleksic, djpJ. t"iz. hcm . 
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KV AZI ZVEZDE 1 KVAZI GALAKSIJE 
Prcma novim ocenama, dimenzije kvazi zvezda, skraceno k\•azara, (kvazar = la

ti нsko-engleski: kvazi-star - naizgled zvezda), dosada poznatih kao najsjajnijih, а izgleda ј 
нajudaljenijih objekata vas ione, iznose samo jedan stoti deo ranije prihvacene velicine, То 
е zakljucuje ро brzim fluktuacijama svetlos ti koje kvazari iz\ueuju. Те fluktuacije se pojav

ljuju u manjim periodi ma, od jednog dana, а to znaci da izvor svet·Josti ne mo!e imati vecj 
preёnik od nekoliko svetlosnih dana ( Ј svetlosni da.n = 86400 х 300.000 km ). Stoga se 
smatra da jezgra kvazara ЗС-279 i ЗС-446, u kojih su proucene te fluktuacije , nemaju t• 
precniku vise d 20-ЗО prec11ika Su11cevog sistema . 

U Australiji је Bolto11 nasao jedan k\razar, nazvan РКS-0237-2З, sa 11ajvecom 
poz11atom ve \iCiJюm crve 11og pomera11ja, koja odgovara brzini uda\javanja od 247.000 
kmfsec, а to је skoro 82 % brzi11e svetlosti . Oce11juje se da је taj objekt udaljen od na 1 З mi
liardi svetlosnih godjнa (Ј З х 10• х 9,47 х 101 2 km). Spektografska an.aliza pokaza1a ј е 
da kvazar PKS 0237-23 sad.rzj i neke teske e\cmc11tc - tita11, hrom, нikl , g\'Ozdc, kobalt 
- od kojih neki do ad nisu nalazcni u slicnim kosmickim objektima. 

K vazi galaksijc (k\razage) otkrio ј е Sandejdz 1965. То su objekti u kojil! su ptick.i 
spektri slicni spektrima k'•azara ali se u njih ne zapazaju radio zracenja, kao u k'razara . 
Ali sovjetskim astrofizicarima Kuriljciku i Kokinu, prilik 111 proucavaнja ' 'ih kvazaga 
(BSO 1, T ou 256 ј Tou 730) uspelo је da regis trнju radiozracenje на talasu 8 cm objekata 
BSO 1 ј T ou 730. 

Ovi rezultati doz,roljavaju zakljucak da не postoji јаsпа graл.ica izmedu kvazi zvezda 
ј kvazi galaksija, а i s toпeme 11 da se rj нodn i objekrj ipak znatno razlikuju ро srazmcri 
radio i opt jcke luminoz11osrj . 
Ljteratu.ra: Geoгgije B ot·ocki 

1. Sciencc Ncws, 1967, Ј6, З81 
2. Ncw Scicntist, 1967, 529, З7 
З. Astro11 miceskii zurпal , 1967, 2, 4 71. 

ЗВЕЗДЕ ТИПА U БЛИЗАНАЦА 
Звезде овога типа (U Gcmiпorum) , зване још и патуљасте нове , нарантеришу 

се ЈIОновиим распламсаваљнма у тону десетана илн стотина дана , али у знатно маљим 

амплитудама него у нова . За време распламсавања блесан звезде порасте nриближно 
,свега" стотину лута. 

Пре десет година Џо ј ј е нашао да је једна од звезда типа U Близајlача, и то 
SS Лабуда, двојнн систем , ноји се састоји, нао и у случају нова, од главне жарке 
звезде и хладни је комnоненте. У годинама Ј 959-Ј 962 Крафт је извршио серију 
снентралних nосматраља, ноја су му омогућила да установи да су све звезде тога тиnа , 
слично новама - дво јнс звезде. Сама звезда U Близанаца , прототип читаве нласс , 
поназала се нао замрачна звезда. То отнри\iе учинио је Ј961 Кжсмињсни, сарадюш 
Института за астронолшју Паљене аЈ<адемијс науна, ноји се у то време налазио на 
оnсерваторији Лин, у САД. Подаци ноје су nринушши Кжсмињсни и Крафт омогу
ћили су да се nриближно оцени маса и величина номлонената овога система. Топлија 
звезда има масу 1 ,2 масс Сунца, и nолупрсчню< Сунчевог полупрсчнина, дон хладнија 
звезда има масу Ј ,З масе Сунца и полупречнин 0,69 Сунчевог. Посматраља ноја 
је принупио Кжеминсни за ненолино распламсавања, омогуhила су му да дође до нео
очениванога отнриhа . Распламсавајућа номпонента није топлија , нао што се то досада 
мислило, него хладнија номпонента . За време распламсаваља она повеhава своје ди
мензије приближно за 40°/0 и истовремено постаје знатно толлија : љена поврщинсЈ<а 
темnература nорасте отnрилиt<с од 5000 до Ј5000° К. Који су физички узроци расплал\
саваља, мИ заnраво rоворсћи , сазнајемо тен касније, али веh сада знамо у нојој од 

· звезда их треба тражити. 
Bpahajyhи се на нове треба још додати , да све досад познате чиљеюше. дај у 

основ за претпоставну да је распламсавајућа звезда топлија номnонента система . 
У случају U Близанаца и, изгледа свих звезда тога тиnа, имамо обратну слику. Другим 
речима, нове и звезде тиnа U Близанаца разликују се међусобно у принциnу, мада се 
раније сматрало да ти објекти припадају једној породици и да љихова распламсаваља 
nроузронују нсти узроцн. Георгијс Бороцкtt 
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В. Х. ПИКЕРИНГ О ИСПИТИВАЉУ ПЛАНЕТА ЛЕТИЛИЦАМА 

БЕЗ ЉУДСКЕ ПОСАДЕ 

У овоме реферату дирентор Лаборатоеије за погон млазних летилица у Паса
дени, Калифорнија САД, најnре износи шта су све установили на Венери и Марсу 
летилице "Марю·Јер 11" н "Mapi[Hep IV" године 1962 и 1965 и затим говори о плани
раној мисији летилице за јуии 1967 г . У др)rгоме делу свога члаш<а износи још сло
жеюiје планове за 1969 и 1970 годпну . 

Веновилtа су посматраља чланова Сунчевог система, вршена са Земље била 
спутавана норишfiељем једино оnтнчних средстава и сметљама од стране Земљине 
атмосфере, због чега су знаља о планета.'ш била неминовно веома неnотnуна . 

Астрономи истина добро познају нружсња планета оно Сую1а, љихове масе , 
ротацију, број сателита , просечну температуру и још друге нене чиљенице, али де
таљи о nовршини планета и у љиховој атмосфери могу се добити са~ю прено летилица 
упућених на одговарајућим планстама . 

Ово је и био nрви циљ летилицама "Маринер"-тиnа. Са ованвим летилицама 
без људсне nосаде, нао и са доцнијима сложеюЈјЈщ (" Voyager"), стручљаци намера
вају не само да планете испитају у физич1юм смислу него fie понушати да нађу одговор 
на фундаментална питаља о постанну Сунчевог система и о постанну живота. 

"Маринер П", упу!tен на Венсри Ј 962 год. nрви је донео успешне резултате 
о Венери, који су у главном следеfiи. Темnература на привидној површИШi износи 
315 до 425 степени Uелснјусових сноро равномерно расподељених на мрачној и осве
тљеној страни планете. Магиетсна испитиваља поназала су nриближно исте податне 
као и она у спољљем простору, на основу чега се занључује да магнетсно nоље Венере, 

ано га у опште има, износи маље од 10% магнетсног поља Земље . Нису нађене ни
нанве честице nрашине близу Веиере , нити инанве индинације о наелектрисаЮiм че
стицама ухва!tеним магнетсним пољем , сличних онима у Ван Аленовом појасу у бли
зини Земље. За масу Венере је "Марю1ср 11" нашао да износи 0 . 8Ј485 Земљине масе . 
Поред овога свега , летилица је утврдила постојаље ефекта опадаља сјаја на рубовима 
планете, где је атмосфера хладиија него ли у центру дисна, што указује на хладне 
облане изнад вреле површю1е . Најзад је нашла једну интересантну хладну пегу на 
јужној хемисфери, nроузроновану можда неним узвншељем терена или атмосфер
сном буром. 

Друго успешно испитиваље извршио је "Маринер IV" пуштен новембра 1964 
год. и ноји је до сада, две и по године после старта прелето у простору Ј .8 хиљаде 
милиона нилометара. Ова летилица је марта 1965 год. nриЈ<уnила поДатке о Марсу 
са велике близине, извршила један пун оптицај око Сунца и васпоставила радио везу 
са Земљом са удаљености од 345 милиона нилометара. · 

"Маринер IV" начинио је телевизијсне СЮiМне Марсове површине на нојима 
су први пут утврђени нратери на љеговој површини слични онима на ·Месецу, на по
вршини очевидно старијој и свакано сувљој од наше. Летилица је танође установила 
да Марсово магнетсно поље је маље од 1/2% од Земљиног, што уназује, с обзиром на 
диевну ротацију с1юро једнану Земљиној , да Марс нема релативно пространо флу
идио језгро нао што је оно у унутрашљости Земље. Тано исто је утврдио да је Марсова 
атмосфера оно 200 пута маље густине од атмосфере Земље. Мереља ваздуппюг nри
тисна на површини потпуно су изменила раније идеје о Марсовој атмосфери и пружила 
битне информације потребне за планираље иснрцаваља на ову планету. 

"Маринер IV" је отишао мноrо даље у простор Сунчевог система и одржавајући 
радно везу са Земљом успео да пошаље прве сигнале нроз спољни слој Сунчеве атмо
сфере познате под називом нороне. 

"Маринер Венус 1967" летилица треба да стигне до nланете октобра и да јој 
се приближи на 3200 нилометара и то са неосветљене стране. Мереље атомског во
ДОШiна и нисеонина у горљим слојевима атмосфере треба да да податке о температури 
горљих слојева Венерине атмосфере. Даље сва треhа летилица за испитиваље планета 
одредиће густину атмосфере на разнИм висинама и пречник Венере. 

Ано "Маринер IV" продужи ЩЈ. фуннциоШiше у исто време 1967 год . тј. док 
летилица упућена Венери буде обављала посао, научници ће имати јединствену при
ЛИI<У мереља Сунца и феномена Сунчевог ветра са инструментима међусобно растав
љешw МИЈЈИОНИЈ\tа километара. 
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У другом делу свога чланка Др. Пикеринг износи nланове са будућим , Ма
ринерима" почев од 1969 до 1976 год. 

Први корак ће бити одашиљавање 1969 г. две летилице на Марсу које би се 
Марсу приближиле до 3200 кило.111етара . На oвmt летилицама ће бити много више 
инструмената са знатно већим напацитетом. ТаЈ<О ће телевизијом бЈПи ухваћен 10 
nута већи nростор, снимиће се целонупна nовршина Марса а раздвајаље детаља биће 
1 О nута јаче. Биkе и инструмената Ј<оји ke испитивати на Марсу хемиске елементе 
nогодне за живот Ј<ао и хемисна једиљеља која су nродунат евентуалног аЈ<тивиог 
шивотиог процеса на Марсу. 

Следе!tа летилица без људске nосаде биkе ynykeнa на Марсу Ј 971 год. Ова 
годнна је узета зато што ke Марс тада бити најближи Земљи , т.ј . у танозваној велиној 
оnозицији, ноја се дешава сваке 15 године. Први задатан lte бити дирекпю мереље Мар
сове ат~юсфере путем сонде. Сонда ke, нада стигне на близину од 240.000 ~tетара уkн 
у атмосферу брзином од 6900 метара у сеЈ<унди, и фушщионишући nотпуно аутоматскн 
cлalte путем радија своје налазе дирентно за Земљу. 

Нена од наредн.их лансираља летилица, тиnа "Маринер", лете!tе nравцем ка 
внше планета. Ово треба да се nостигне уз nомоћ гравитационог nривлачеља неЈ<е 
друге планете тако да летилица од једне СЈ<рене на тој другој nланети . За 1973 год . се 
nредвиђа да летилица ynylteиa на Венери оде и до Мернура. Ово ke бити претеча оних 
бродова који 1\е у буду!tности нористити noмo li. Ј уnитерове гравитације за исnитиваље 
и спољних предела Сунчевог система. 

У периоду од 1970 од 1976 год . nредвиђај у се даље могуlшости исnитиваља 
номета из близине noмolty летилица тиnа , Маринер" ноје ће носити 68 нилограма 
разних научних инструмената. 

Аутор најзад занључује да су летилице пша "Маринер" нзванредне за исrштн
ваље Сунчевог система. Лансирају се релативно јевтинилt ранета~tа "Атлас-А.гена ' 
и "Атлас-Кентаур" , а могу се одржавати на веома nрецизним nутањама на удаљеним 
планетама. 

Техничким усаврщаваљем инструмената и нонтролних машина Маринери" 
ће давати све више научио норисних податана о нланетама . 

Сванано 1\е добивени nодатци nодстицати исто толино нових nитаља па he на
стати потреба за летилицама које ће дуже морати путовати. У ову сврху веh се сада 
израђују нацрти за летилице типа ,Voyager" . 

Byliner- USIA, мај 1967 Р . Д. 

АСТРОФИЗИЧКА ОПСЕРВАТОРИЈА У АРЧЕТРИЈУ 

Астрономија и астрофизика у Италији имају богату и дугогодиnnьу тради.циј у. 
Данас, у овој суседној земљи , има на десетине веhих и маљих оnсерваторија, од нојих 
су многе чувене , по својим научним достигнуhима, широм Европе и уопште . 

Ако се говори о астрофизици у Италији сванано се одмах помиље као главна 
ннституција те врсте , Астрофизична оnсерваторија у Арчетрију, нрај Фиренце . 
Почетан ове опсерваторије - несумљиво љен астрономсни почетан, пада у доба Га
лилеја Галилејиа и зиамените флорентинске Анадемије дел Чименто. Узгред да 
објасни.мо, шта значи назив те анадемије . Када се цитира нод нас, обично се наводи у 
оригиналу без објашљеља. Појам "del Cimento" значи Анадемија опита или енспе
римената. Кано је чувени Галилеј био први велини енсnериментатор , онда је назив 
потпуно јасан и оправдан. 

Почетном прошлог вена , уназом краљице Етрур}\је, Марије Лујзе , у онвиру 
Флорентинсног физичног и природословног музе ја , отварају се нурсеви астрономије, 
а танође се обнавља рад на опсерваторији , нојц је би.о занемарен због Наполеонових 
ратова у Италији и. из других разлога. 

Први професор астрономије и управнин оnсерваторије био је Доменино де 
Веки, ноји је био задужен нурсевима теоријсне и практичне астрономије, као и астро
номско-метеоролошним посматраљима. Овај рад је отпочео пре тачно 160 година, 
1807. Основне преонупације де Бени ја и љеговог особља биле су: Одређиваље тачног 
времена, географске uщрине и дужине и положаја звезда, посматраље помрачеља и 
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ОЈ<ултација звезда, проучавање номета. Из овога се јасно види ширина и модеран nлан 
радова у самом nочеп<у. 

После 22 гощtне nреданог рада, де Бени уд1ире , а на љегов nоложа ј долазн 
славни, марсељс1щ астроном, Понс, ноји је од обнчн г вратара марсељсЈ<е оnсерва
торије nостао љен најnознатији астроном , захваљуј ућн отнр1 1у в шнюг броја номета 
те је још данас ренордер по броју отнрщзених •<омета. Међунtм, Понс остаје само 
кратно време као уnравнЈLн оnсерватори ј е, ј ер нроз две •· д11не умнре . Ћовани Батнста 
Амичи, трећн. улравни.Ј< Флорент11нсне nсерваторнје ј е пр лав ьен и нонструнтор 
и оnтичар; љегов велш<и објент11 в од 284 м11л иметра, но ј н ј е б11 0 у употребн све до 
1925. године је ремеЈ< дело пр цизностн и један од nрвнх ахроматсних об ј ент11ва по 
Долондовом систему. 

ААII{ЧИ је нонструнтор изврсннх минрометара, један танав је био од неоцењиве 
вредности падовансном астроном у, Сантннију нада ј е ова ј n знап• на ЧЈ-Iин nроуча
вао nитаље вел~tчЈше Ј утперове масе . 

Али, nрви вел11юt флорснтин 1щ астр н м и ч твртн по р ду уnравнин оnсер
ваторије био је , Ћан Батиста Донати. Љегова у на спецнјал н т б11ле су намете а 
она ~-tз Ј 858. га је прославила , н годину дана наси и је га видимо нао Амичијевог насЈiед
нана. Међут~-tм, Донати није само израчунавао п утаље номета и nроналаз ~-tо ове све
мирске луташще. Он се међу nрвима п чео бавитн спентросн пиј м и захваљу ј ућн 
љеговим радов1ща , падре Се н н је успео да нзведе своју прву нласифинаци.ју звезданих 
сnентара. Донати је био nрвн npaВt•! зстро<\щзичар. Он ј е већ онда увидео да је поло
жај оnсерваторије, у самом rраду, неnодесан за nрециз на 11 танзна изучаваља спентара 
звезда. Зато се одлучио да nодигне астрономсну оnсерват ри ј у другде. Он ј е- изабрао 
место где се и данас опссрватори ј а н алази, на брсжуЈы<у Арчетрију - историјсном 
месту, где је у једној в или, названој "Драгуљчнћ", провео свој е задље дане слеnи 
велинан астрономије, Галилео Гал11леји. Пре нешто маље од сто годи на, на том месту 
су почети радови оно постављаља т меља новој оnсерваторији. Донати је тај свечани 
тренутак обележио и једним нонгресом. 26. сеnтембра Ј 869. отворен је научии снуn 
астронома и геодета, ноји су nоред научних р ферата Јо~мзли и један nрантичан зада
тан, наиме, nремеравање дужине луна флорентинсног мерадијана. Три године Ј<асније, 
оnсерваторија у Арчетриј у ј е nочела са радом , ащt, на жалост Донати убрзо затим 
умире од колере, nрилином nовратна са нонгреса метеоролога у Бечу, 1873 у 47. го 
динЈ.t живота. Науна је много изгубила nрераном смрћу овог чувеног астронома . 

Место дирентора nон уђено је Ћованију СЈ<јзnарел ију , вслинану италијансне 
астрономије, но он, nрезаузет 11ругим радовима , предлаже за то место Вилхелма 
Темnела, немачЈ<ог лито1·рафа. Чудновато ј е, да ј е нао наследнин једног чувеног, 
италијансног астронома био немасuш цртач, али Темnел није био ништа маље обдарен 
и nознат, него што је то био марсељац Понс . И он је изучавао и nроналазио намете , 
у велЈ.tном броју, и то nоред осталих места , уnраво у Марсељу, на Понсовој опсерва
торији. 

Темnел је, nоред номета, истрајно nроучавао nлането•ще и маглине. Цртежи 
ових nоследљих су необично nрецЈ.tзни и вернЈ.t - захваљуј ући Темnеловом арти
стичЈ<ОМ дару- тано , да је он добио за тај свој рад велину награду рЈ.tмске анадемије 
"Dei Lincei " . 

Од године 1893 . на Темnелово место, nутем Ј<Ою<урса , долази падованац Ан
тонио Абети, отац чувеног астронома Ћ . Абетија. Антонио ,да то напоменедю узгред, 
рођен је 1846. године од родитеља nадованаца , али у Сан Пјетру ди Карсу. Овај 
Сан ПЈетро је Шт. Петер, у близини Постојне. 

Абети I почиље своје радове у Арчетриј у на темељној и, модерној бази . Он је 
ЧЈ.\СТИ "мериди.јансни астроном", наиме, од Ј895. ла до 1921., нада одступа са своје 
дужности због поодманлих година , Антонио Абети обавља меридијансЈ<а посматраља , 
за ноја је нод фирме "Бамберi·"наручио велш<и меридијансЈ<И •щструмент. Он нстрајно 
nроучава nланете и намете , мада му је меридијансна служба увен nрва. Абетијев аси
стент, Вијаро је снабдео поменутог Сантинија, за љегов nрви наталог звезда, са 
средљим положајЈ.tма Ј645 звезда за одређену епоху. 

АстрофизЈ.tчна изучаваља се настављај у несмаљеним интензитетом. Тако, нада 
Антонио Абети одлази, 1921 . године , опсерваторија меља назив и добија данашљи, 
ноји је узет за наслов овог чланна. После Антонија долази Ћорђо Абети и он се сав 
посвеhује астрофизици. Име овог научнина познато је широм научног света. Он је 
астрономсни глоб!ротср. Подједнано се успешно бав1~0 астрономијо_м у Хајделбергу, 
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Ј(уйола ААrич.ијевог rТteлccкoiia u суича//Оl rТtорња у Арчейiрију 

Риму, Маунт Вилсону, Болољи, Картуму, на врху Везува, Арчетрију и чан на пла
нинсном платоу КарЗiшрума, у Централној Азији. Но, нако је писац ових редана са
ставио једну белешну о професору Ђорђа Абетију, овде нећемо улазити у појединости 
љеговог рада. Довољно је само peliи, да са љеговим тридесетогодишљим термином 

управнина ове значајне астрономсне установе, она добија најмодернији, изглед и 
нарантер водеће италијанске, астрофизичне опсерваторије . Ј 952. Абетија, због поод
манлог доба живота, на положају управюща опсерваторије замељује флорентЈ.tнсюt 
астроном, Ћуљељмо Ригини . . . 

Овде само да побројимо неке подухвате Абети)а II. Још Ј924. нонструЈ.tсан ЈС 
торањ за сунчани телесноп потребан за изучаваље астрофиэичних феномена на Сунцу . 
Тораљ је висон 25 метара, снабдевен спентрографом !'! сnентрохелиографом .. Ис~о
ријсни инструмент, са објентивом од Амичија, ноначно Је замељен низом нови)и,Х, Ја

чих, бољих и специфичнијих. 
Проучаване су са успехом појаве на Сунцу. Проблеми љегове ротације , струн

туре пега, састава хромосфере, нао и еруnција се помно проучавају. Врло интересан
тан проблем Сунчевих протуберанаца итд. се изучава на једном наро'!ито nодешеЈ;IОМ 
спентроснопу, који није ништа друго до стари, добро познати, А~tичи)ев енватори)ал. 

Помоћу овог енваторијала се проучавају поред протуберанаца и виси.не хромо
сфере и двојне, као и променљиве зве.зде. 

Велина поплава, ноја је захватила недавно Фиренцу, није ништа нашиодила 
оnсерваторији, пошто се она налази на брежуљну - у већини случајева астрономи 
не морају да се боје поплава, због специфичног положаја својих институција. 

Оnсерваторија у Арчетрију је снебдевена и једним телескопом тиnа illM\'IT 
Ованва два инструмента (један је у Риму) су израђена према нацртима изврсног оn
тичара и астронома, Атилија Колачеви.hа. Овај Атилио је родом из Фиуме, тј. Ријеке 
и сматрало се да је за живота био један од најталентованијих, млађих астронома Ита
лије . Умро је прерано, нао дирентор опсерваторије Каподимонте, крај Наnуља . .:::~о----
своје изванредне заслуге добио је посмртно награду Римске Анадемије деи Л О Д~ Ј' 
и то Ј.\З фонда чувеног државнина Ејнаудија, за астрономију. 0 ~ 

~ """ о .".,~ ... ~ • dJ 
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Атилио I<олачеви.ћ је конструисао ~~ једну на~1сру са велиЈ< ~~ светлосно~1 ~юћн, 
у циљу проучаваља спе1пра но!нюг неба. Други не маље важан ннструмент је интср
ф~ренционl-l фнлтер за изучавање Сунчеве нороне. 

Главн11 задатан данас ове познате опсерват рије је изучаваље свих врста фе
номена на Сунцу, нао н СЈ<Оро сви д мени ~юд рис астр фнзнне. Но, проблеми тео
ријсне астрономије и занимљив дел нруг изучаваља Ј<ултацнја звезда се не заnушта 
-јер теоријсну астрономиј у и нултацијс проучавал н су ј ш де Бени , Понс '! А~IИЧI•\. 

Астрофнзична опсерваторија у Арчетриј у вс k по самој природи СВОЈИХ зада
тана, много пажље понлања еЈ<спеДЈ·wнјама ноје путују у удаљ не крајеве света , нако 
бп посматрале помрачења Сунца. Још 19З6 . године, на при.~1ер, тадашњи дирентор , 
Ћ. Абети , данаuпыt директор , професор Рнгинн 11 астроном Тафара, из Ката11ије , 
на Сицилији, посматрали су помрачеље Сунца а т рит р11је Башнирсне АССР. То 
је било помрачеље од 19. ј уна по~1ен уте године. Помрачење Сунца од 25. фебруара 
Ј952. такође је посматрано од стране једне науч1-1е енспедиције , 1юју су сачиљавали: 
Ћорђо Абети, Ригини и Франасторо из Арчетрија, нао и Атнлио Ј<олаче в fi, тада са 
опсерваторије I<апод11монте , нрај Напуља . ЕнспеДI·щија је посматрала помрачеље 11з 
Картума, у Судану. 

Недавно помрачеље од Ј5. фебруара Ј961. , 1юје се лепо могло посматрати из 
Италије , танође је искориЈ.Ј.ЈЂен што је боље могуће било за изучаваље овог не таЈ<О 
честог и врло нратног феномена . И прстенасто помраче ље Сунца , ноје је могло бит1 1 
посматрано из ГрчЈ<е и Турсне (између осталих земаља), а ноје се догодило на дан 20. 
~1аја 1966. године , посматрано је из нонтиненталне Грчне и са I<рита , од чланова опсер
ваторије у Арчетрију . Поред ов11х нласичних nосматраља , поменута оnсерваторија 
конструнцијом радио-телесноnа , nод руноводством nрофесора Ригинија , нренула је 
у nроучаваље и ових феномена. 

Међутим , и данас се nонекада врше посл1атраља помоkу скромних инструмената , 
ноје је начинио Галилео Галиле; -наравно, у спомен и комеморативне сврхе. Исто 
тано , под руноводством nрофесора Ћорђо Абетија, nубликовано је друго национално 
издаље комnлетни.х дела славног Галилеја Галиле ј иа. Ова оnсерваторија врло те 
м.ељно nовезује старо са новим ; чува традицаје старе више венова и корача брзим 
корацима на најудаљенијим објектима свемира - несумљиво, уз noмoh радио-те
лескоnа и друге најсавременије инструментације. 

СЈ<орашњи напреци астрономије 

На годишљој скуnштищ~ фравцусног 
Астрономског друштва, одржаној јуна 
месеца 1967 год . nредседник друштва 
Ј. Rosch уnравник оnсерваторије Pic 
du Midi, nоднео је уобичајени реферат 
о налретцима астрономије nостигнутим 
у nретходној години.. 
Аутор је најnре изнео теновине до

бивене nутем астронаутике и радио
астрономије. Више нас скоро и не из
ненађују све веliи технички наnретци. , 
чак ни nодвизи Орбитера IV ноји је 
успео да на Месецу сними не само место 
где је ударио "Сурвејер lll" него и 
саму ову ракету, 1 О метара дугу и З 
метра Fисоку, како се забила у Месе
чево тле . 

Драzослав Ексищер 

Радарсна технина је омогуfiила одре
ђиваља удаљеносп1 тла у nростору ме
рељем времена nотребног електро~!аr
нетским сигналима да оду и да се врате 

са неноr тела у nростору. Тако су ра
дарсЈ<~t сигнали, на децимстричним 

таласима , дозволили да се и.змер~-t уда

љеност Месеца и најближих nланета. 

Оnтични ласери, ноји дају врло кра
так сигнал, а врло јан и монохроматски 
у веома узаном сноnу, отварају пер
скективе за добиваље изванредне nре
цизност.и. разних мереља. То је веk 
nостигнуто за вештачке сателите у 

близини Земље а исто се то nланира и 
за Месец. 

За овим се nредавач углавном задр
жао на следећем. 
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Прва од ових је nрошириваље сnен
тралног домена nристулаЧliОГ посма

траљима . Пре неких 25 година астро
номи су ~югли ухватити зрачеља са 

звезда чије су се таласне дужине нр~
тале nриближно од једне трећиве ~~н
крова ла до нешто ~1ало в11ше од Ј ми

крова , тј. обухварала су две онтавс. 
Данас снала обухвата 60 онтава. Са 
галс1юм духовитоЈ.Ј.ЈЂу nредавач наводи 
следеfiе nоређеље: разлина је н ао да 
смо раније гледали нроз нључаоницу 
шта се дешава у неној соби а данас гле
дамо нроз широм отворена врата. Ова
кав наnредан је двостру-ног значаја . 
Прво стога , што нам ~-tзучаваље nо
знатих објената кроз нове таласне ду
жине отнрива механизме емисије зра
чеља, данле физичке nроцесе ноји до 
сада нису уочавани. Овде се nосебно 
истиче да је данас увелино nревази
ђена nрва етаnа - толино норисна за 
nочетан - у нојој су звезде сматране 
нао тела ноја емитују најјача топлотна 
зрачеља , чије су таласне дужине у 
толино нpafie у колино је темnература 
већа. Међутим довољно је сетити се 
Сунца и његове антивности , данас 
nознате , нао и чиљенице радиоелсн

триЧliог скона на веfiим таласщш 
дужина~1а и ем~-tсија Х-зрачеља на 
нраћим таласним дужинама. Затим , 
исnитиваља неба у новим сnентралним 
доменима отнрила су нам нове објекте. 
Најлепши. np~-tмep су квазари, nрво 
откривени nреко љиховог радиоелен

тричног зрачеља. А на другом нрају 
спентра имамо изворе Х-зрачеља, ту 
скоро ухваfiене, који нам сванано nри
премају нова изненађеља. 
Друга ствар ноју је nредавач иста

као јесте nотпуније оnисиваље васионе 
не само у простору него и у времену , 

до чега су довели наnретци савремене 

астрономије . Belia разноврсност nо
сматраних физичких појава и сазнаља, 
теоријска или ексnериментална , о вре
менсној скали ових nојава (н . пр. ну
клеарних реакција) учинила су да данас 
можемо видети како живи васиона , од

носно у стаљу смо - ако се оставе на 

страну евентуалне греUП<е и nроnусти 

- да кажемо како је васиона живела 
пре нас и како ће живети nосле нас , 
бар до одређен~-tх граница у nрошлости 
и будућиости . Узмимо за nример ра
дове изведене према идејама професора 
Dicke-a (са универзитета у Принстону), 
који у једном имnозантном амалгаму 
ttоријских расправа и посматрачних 

података , достижу чак до поренла ва

снове или бар до извесне nочетне та чне . 
Професор Dicke није потпуно убе

ђен да Лјнштајнова космологија -
општа теорија релативности - е•·
зантио оnисује васиону. Он предлаже 
једну теориј у коју назива теоријом 
теизор-сналарсне гравитације , у којо ј 
се истина могу наkи ефенти ноје је 
nредсказао Ајнштајн алн сведени по 
величини до једне десетине дон nрео
стала десетина ишчезава увођељем сна
ларне номnоненте гравит:щионог nоља. 

Али сада је изнинла nотреба да се тео
рија уснлади са резултатима nосма
траља. Ј<Оја су до сада била најсигурнија 
nотврда тачности оnште релативности . 

То су пре свега nомераља Мернуровоr 
nерихела , но ја износе 4З лучне еснунде 
у једном столеkу, дон нова теорија ве 
предвиђа више од 39 лучиих сенундн. 
Dicke је , изванредно спретним енспе
риментима , нашао објаuпъеље за ово 
неслагаље у изванредно ~1алој сnљо
штености Сунца. После дугог низа де
линатних пос~1атрања нашао је да по
стоји разлина реда величине од О. Ј 
лучне сенунде изм<'ђу екваторсног и 
nоларног Сунчевог nолуnречвина . Ова 
сnљоштеност nроузронује наnредоваље 
Меркуровог nерихrла које износи 4 
лучне сенунде у једном столећу . Према 
томе збир З9 + 4 даје оnет nосматране 
4З лучне сенунде. Поздрављајуfiи сме
лост методе морају се nричекати nот
nуније nубликације ради доношеља 
деФинитивн(\г закључка . 
Међутим Dicke није сачекао резул

тате nосматраља Сунчевог диска да 
би из своје носмолоuже теорије извео 
још нене занључке. Тако је године Ј965 
са другим ауторима дао оnис васионе 

nочев од једне nочетне зажарене лоnте 
у којој је пре 10 ми.лијарди година тем
nература била Ј О милијарди стеnени. 
Од тога тренутна васиона се ширила а 
зрачеље у љеној унутрашњости се nос
теnено nомерало на веfiим таласним 
дужинама, што значи да је nостојало 
ttрмичко зрачеље црног тела које се 
све више хлади. По истеку 1 О мили
јарди година , васиона би морала бити 
nрожета зрачељем црног тела са аnсо

лутном темnературом од З степена . 
Када је Dicke обiавио овај свој закљу
чак Peпzias и Wilson nомоћу телеко
муникационе васионске антен~ нашли 

су, на таласној дуж1~ни од 7 цм., једно 
зрачење интензитета тачно оног ноје је 
било предвиђено. За овима су мерења 
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других аутора, на таласннм дунщнама 

11ли мало нраltщ1 11л 11 мало дущим по
назала 3° К на нр11nој емис 11ј е црно Ј · 
тела. 

Иако се још не може поуздано рећн 
да је откривен остатаi< зрачења, ној11 
је сведон да је nостојала првобитна за
жарена лопта , ствар је 11na1< веома 

озбиљна 11 на 1аже нам св11ма да n -
траж11мо потврду за ова~<ву л ставю·. 

L ' Astronomie онтобар 1967 Р./[. 

Ћорђо Абети 

Ћорђо Абети је сванано један од 
најеминентнијих италијанс1шх астро
нома ХХ вена. Он је врло nоn уларан у 
широннм I<руговима љубитеља астро 

номије , по свом мајсторсном делу за 
свакога но се интересу је феноменима 11 
nроблемима , које нам пружа централно 
тело нашег лланетског система - Сунце. 

Ал11, осим исто11меног дела, професор 
Абети је 1~мао щивот научнина, од нога 
би могао да се направи роман, а ано не 
роман, ал11 онда сигурно путопис. 

Ћорђо Абети се родио Ј 882 . године у 
Падови . После студија , у истом граду , 
одлази на оnсерваторије у Берлин 11 

Хајделберг. Одатле, нао врло траж.ен 
асистент, nрелази на оnсерваторије 

}ернс у Виљемсбеју, нрај Чинага 11 
на Маунт Вилсон, нрај Пасадене у 
Калифорнији . 
У Немачкој , Абети је имао залажеш: 

радове, а нарочито на пољу одређи 

вања звезданих параланса, који посао 

је nочетном овог вена био врло важан 
јер се тада тен од скора било nочета са 
том nроблематином . Одређивање nара
ланса није ништа мање важно данас, 
само с том разЛИI<ОМ, што је читава 

ствар много уходанија него тада . 
У Америци њега највише занима 

астрофизина и то посебно физ1ща ста
рог, доброг Сунца (Абети.јев елитет). 
Вративши се у Италију, одлази у На
nуљ, где . отnоч.иње серију гравиме
тријсних изучавања на падинама Ве
зува. Као асистент и убрзо затим, ас
троном римске оnсерваторије, Коле

гијум Романум, изучава двојне звезде 
и слектроскопиј у звезда уопште. 
Са тог посла одлази као астроном. 

члан енспедиције географа Де Фили
nија , у Централну Азију. Абсти се 
бави 1913-1914. године астрономсно
-геодетским и географским радовима у 

nустим пространствима Каракорума , 

Хималаје , Трансхималаје и оба Тур
нестана - кцнеског и русноr. 

ВАСИОНА Л'VI . 1968. Ј . 

После 1 светског рата наставља рад 
у Риму, а затим nрелази у Арчетр1_1 . 
Као дире1<тор ове установе потпуно ЈС 
модерни зује и од ње ств~ра ~1рав у 
строф11 з11чн у оnсерваториЈ у. 1 орањ 

за сунчани ТеЛССI<ОП , J<Ojll је Саi·рађен 
1925 , нао 11 набавЈ<а н в г рефрантора 
са објент11вом од 37 CAt затим телеснопа 
са призмом су ње rово дело. Овај тe 

лeci<Oil је снабдевен параболичним ог ле
даном 1·1 двема призмама од 30 сантиме 

тара. Сав овај спец11јалн н инструмен 
тариј је био ол велнне нор11сти прн -
нном астрофиЗ I!ЧНIIХ нзучавања . 
Професор Аб ти на члан а затим 

нао потnредседнш< ИАУ је разв11о 

велину анпшн ст у овој међународНОЈ 

астроrюмсно ј ограtшза цнји . Ронфеле
рова фондација га поз н ва у Амери l<у , 
где је на Маунт Вилсон у извршио зала 
жена лроучавања Сунчеве хромосфере . 
Исто тано, држи nосећена nредаваља на 
разним ушшерзнтетима у САД. Изван 
редан стручња1< и поn уЈЈаризатор , про

фесор Абет11, преда је 1931. на Карло
вом универзитету, у Пра.rу. Године 

1948-49. дРЖ» предавања на Универ
зитету Фуада I , у Каиру, а 1950. нао 
Фулбрајтов гост је nоново у САД. Био 
је танође шеф енследиција за nосма
трање Сунчевих помрачења са терн
торије Башкирије , 1936 . и из Картума 
1952 . 
Као nредседнин номисије ИАУ за 

nроучавање веза између Сун~евих и 
земаљсних феномена писао Је врло 
,шюго о тој теми , а врло је цељен нао 
цздавач II националног издаља са
браних дела Галилеја ГаЈЈилејиа . 

Драгослав Ексttшср 

Pocev od kraja 1968 god. NBSA 
predvida 1ansiranje pet пovih kosmickih 
brodova p2d imenom "Saпblejzer" u 
ci1ju ispitivanja Sunca u periodu njego\'C 
maksimalne akrivnosti. Programom se 
predvida jedno 1ansiranje u 1968. d''a tl 
1969. god. i dva u 1970. " Sanblejser" се 
se laпs irari na heliocentricnu orbiru koja 
prolazi iza Sunca (gledano sa Zemlje). 
Putem predaje signala na Zemlju kroz 
suпcanu koronu moze da bude ispirivano 
rasprostiranje Suпceve atmos~er~, mag
пetnih polja i Suncevih kosmJckih zra
kova. Za lansiranje aparata "Sanblejzer" 
izabrana је raketa- nosac " Skaut", koja 
се Ьiti modifikovana kako Ьi zadovoljila 
zahteve medup1anetarnog leta. 

(Vop1·. mk tell. 6, 1967) В. А. 

RA ИОНА XVT. 1968. 1. __ _ 

Две нове подру)I(Ввце. - Ове го
дине оснивају се две нове подружнице 
Астрон :,~ен г друштва , Руђер Бо
UЈЈ<овић . 
У Старој Лазови два ч Јана Др , 

штва основали су nодрунпвщу међу 

омлади ном . Подружница бројн он 
100 антивни.х чланова . Чланови су 
углавном средљОШI<ОЛци , унључу ј уЋи 11 
HeHOЛIII<O ОДЛИЧlНIХ ученина ИЗ ОСИОВ

IНЈХ шнола. Подружници су приступили 
11 ненолино професора из Старе Па
зове. Број чланова ј е у сталном порасту , 
па се организатори нада ј у да ће до 

• <раја годи не онупнти но 2~0 чланова . 
Ова јединствена огранизациЈа у општи
ни Стара Пазова расnолаже засада са : 
Бошовим телесi<Опом са увеличаљем 
84 пута , иенолино маљих дурбина , нао 
11 стручним литературом од ОЈ<О 50 
юьига из астрономије; прима и ненолн-
1(0 астрономсних часолиса . 

Подружни.ца ј е поставила себ~1 за
датак да nопуларише астрономиЈу по

моћу лредавања, пр~џ<азивања фил
мова из астрономије и астронаутине 
nрантичних nосматраља, приређивања 

нзложби и томе слично. 
Као оснивачи подружнице истичу се 

Павел Хлебјан и Павел Барна1<. 
У Новом Бечеју, према изеештај у 

Гимназије "Иво Лола Рибар", танође 
се оснива подружюща иашеrа Друштва . 
Подружница се оснива при самој Гим
назi~ји и засада ш<уnља З nрофесора и 
50 ученина. 
Моще се оченивати да ће и ова 

nодрущница, nод воЋством nрофесора 
Синише ПериШЈ1ћа , усноро показати 
леn успех у раду. 

Jedna nova kometa otkrivena _ce~i~~ 
godine posle prolaza. - IspitUJUCJ 

· snimke neba koje је пacinio W. L. Luyten 
Schmidtovim teleskopom Palomarske op
servatorije, g-dja Н. }. Anderson ,i~ па 
njima nasla jednu kometu 16. prlvldne 
velicine, koja nije Ьil.a _rriJ?ecena k.~d~ su 
snimanja vrsena. С:еtш srumka, nacmJena 
22 23 24 i 25 novembra 1963 god . omo
gutiia'su ј ој 1967 god. da. od.redi e\~p.ti~nu 
putanju ove komete ,ko1a се dobltl 1me 
Kometa Anderson (1963, IX. ) Kako su 
definitivne oznake sa rimskim broje\·ima 
vec date kometama iz 1963 god., ova po
s\ednja nije imala provizornu ozn~ku . 
lspitivanja su vec izvrsena, kako bi se 
naSli i ostali aspekti ove komete. 

L' Asu·onomie, oktobar 1967 g. R. /Ј. 
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Необична формациЈа у блвзввв 
спвралне галаксије М 81. - У 
јунском број у 1965 r . Sky and. Te le
copc објавио је белешну да ЈС Др . 
Арл (Н. С. Arp, оnсевраторије Вилсон 
и Паломар) на снимцима начЈЈЉСНИ.\1 
Шмитови.м телескоnом отвора 48 nа
лаца , у вре,\\е последњеr h~инимума 

Сунче вс а1пиnности, отi.< рио Једну ве
ома загонетн у формациЈ У у виду пр
стена оно сnиралне галаксије М 81 . 
На OBИhl сн11мцима nречнин сnирале 
износи близу 30 000 nарсена. Уочен 
слаб прстен се налази на даљини од 
20 000 nарсена од језгра галасније з 
најбоље се nримећу ј е у правцу обли
жње галаi<сије М 82, ноја је чудна rа
ланси ја у стаљу енсплозије. Др Арп 
nомишља да електрани велине енер

гије , ноје емитује овај nоследњи зве
здани систем, nрелазе пространим маг

нетсним пољем галаксије М 81. Аутор 
наводи да у TOhte случају ови еленз:рони 
одступај у од својих . праволин_и)ских 
п утања и зраче СВОЈ У енергиЈУ nо

главито саобразно јачини маrнетсн?~ 
поља у номе су се нашли. За уочени СЈаЈ 
било би довољно само мали број ми
нроrауса, јер ано би било одвеh јано 
магнетсно nоље, електрани би врло 

брзо губили енергију и не би могли до
вести до nоменутог ефента . 

Претпостављајуtiи да су електрани у 
уочсном прстен у избачени. из сnирале 
М 82 брзином nриближио Једнако) бр
зини светлости, Др. Apn је израчунао 
да се ексnлозија у томе систему морала 
одиграти пре неких 400 000 година и да 
је уочени nрстен стар оно 300 000 го
дина. Потребна су даља nосматрања 
ове чудне ствари близу М 81 да би се 
објаснила загонетна и снажна енсnло
зија у сnирали. М 82 . Обадва суседна 
система удаљени су од Сунца оно 
10 000 000 светлосних година . Исти 
часоnис је у септсмбарсном бр~ју донео 
и снимак заrотетне формацще. 
Међутим у совјетсном АсШро/lо,w

ском жур11алу (мај-јун 1967) Др. А . 
Воронцов-Вељами.нов ( Стсрнбергов 
Астрономсни Институт у Москви) из
носи друкчије тумачење цеде ствари . 
Оnисана формација не личи на nрстен 
него се састоји од две симетричие омче 
I<Oje nолазе са северног правца спирале 
М 81, где су најуnадљЈ.~вије и, nрости
рући се cynpoTHJ.\M nравцима nовлаче се 
у натраг да би се улиле у рубове СПЈ.\
рале М 81 . Овакву Iilapy гама облина 
русни астрономи су забележили I<Од 
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више других галаЈ<снја . Према томе 
формацију, ној у ј е отнрно Др. Apn, 
треба тумачити Ј<Зо звездан у нонфltГу
рацију сличну онима nоред вслшюг 

броја гала1<с1~ја но је немај у суседа у 
стаљу снсnлозије. 
Поводом навода рус1<0Г аут ра да су 

нздавачи часоnиса Sky and Те 1escope 
ретуширали фотографиј у ови изјав 
љују да то није тачно а да је сннмаЈ< 
реnродунован онаЈ<ав нанав је добивси 
од Калифорнисног института за техни
иику . 

Sky and Те1е со ре , оюобар 1967 Р. Д 

U americkom centru za tehnicka 
ispitivanja, postav1jena је nova ekspe
rjmcntalna komora и kojoj је mogиce 
jmjtiranjc иslova kojj v1adajи и kosmosи 
na vjsjnama od 480-640 km . Za jmjrj
ranje Sиncevc energjje korjstj se sprega 
od 20-kilovatnih ksenonovjh lampj cija 
se svet1ost иprav1ja па konkavno og1eda1o 
precnika oko З т, koje se n:t1azj и gornjem 
dе1и eksperimenta1ne komore (;јја је yj
sjna 1 О, 7 111. Og1eda1o reflektиje skoncen
trjsanи energjjи na jspjtjvani objekat. 
То је jstovremeno ј prvo ogleda1o jzra
deno od a1иmjnijиmove 1egиre pиtem 
mehanjcke obrade а ne 1jvenjem. 

В. А 
Voprosi raketnoj telmiki, 8, 1967 

Nastavljaju se radovi па usavr
iavanju raketnih goriva. - Amerjcka 
fjrma "Markwardt" pocela је eksperjmen
talnu projzvodnju yjsoko kalorjcnog go
rjva MARNAF koje pretstavlja tecnost 
u kojoj se u obljkи djsperzjje nalaze cvrste 
cestjce bora. u tokи skladi§tenja gorjvo 
moze da Ьиdе u zelatjnoznom obljkи, 
ali pod prjrjskom prelazj u tecno stanje. 

В. А. 
Voprosi raketlloj telmiki, 8, 1967 

Tehnoloiki institut u Ilinoisu је proj
zveo leguru na bazj tantala ј hafnijиma i 
koja izdrzava 2200°С i koja се se korjstjrj 
za izradu raketnih mlaznika i drиgih de
lova raketnih motora jz1ozenih visokjm 
temperatиrama . 

В. А . 
Voprosi raketnoj tehniki, 8, Ј 967 

Konstruisan је prvi teleskop bez 
sociva sa ~irokim vjdnim poljem, а ko
rjstice se za fotografjsanje иda1jenih pro
stranstava vasione sa orbjta1ne jstrazj
vacke laboratvrjje. 

V oprosi rak tnoj t hniki 1 О, 1967 В. А . 

Pomocu tankih vlakana mogи se 
doЬitj jakj ј otpornj de1ovj raketa. Stak-
1ena v1akna, borna, kvarcna ј1ј vlakna od 
graf jta, najlona ј иgljenika, mogи da se 
pomocu specjja)пjh masjna namotajи и 
Ьi1о kojj оЬЈјk, prj сети se postjze gиstjna 
ј do 325 nitj na 1 ст•. U vаkииmи se 
zatjm vг§ ј natapanje doblveпog predmeta 
spccjjaJnjm smolama i podvrgava vи1ka
njzjranjи. Jacjna na kidanje prj kratko
trajnom jz1aganjи, jzпosj ј do 2100 
kg fcm•. Kalem sa namotajjma bornih vla
kana precnika 0, 1 111111 kojj tezj oko 0,450 
g јта vlakna и dиzjnj od 21 km ј ko~ta 
oko 700 do1ara. В. А . 

Voprosi rakemoj telmiki, 8, 1967 

Firma "United CarЬid Corpora
tion" је razradj1a visoko oset1jjv иredaj 
za regjstracjjи ё:cstjca mjkrometeorske pra
sjne, kojj јmаји masи reda velicine 10-11 

(desetoЬi1jonitj) deo grama, а krecи sc 
brzjnom vecom od 200.000 km na cas . 
Ovjm иredajem , kojj се se na1aziti na 
satcljtjma ј ekspcrjmcnta1nim raketama, 
mozc se odreditj pravac i brzina cestjca, 
prj сети se ne razrиsиje njihova strиk
rиra, Urcdaj sc sastojj jz kondenzatora sa 
dve pravoиgaone mreze deЬijine О, 15 
mikrona. Mrezjce sи иtisnиte na tanke 
plastjcne ploё:ice deЬJjjne 0,1 mikrona, 
koje sи otporne na zracenja. Pri prolazи 
cestice kroz mrezicи stvara se elektrjcni 
impи1s koji sa drиgim impиlsom doЬive
njm prj prolazи kroz drиgи mrezicи, 
oznaё:ava poё:etak i kraj риtа ё:estice na 
rastojanjи jzmedи plocjca koje је poznato, 
ра se tako odredиje brzina cestjca. 

В. А . 
Voprosi raketnoj tehniki, 8, 1967 

Radi se na osvajanju ё:vrstih ra
ketnih gorjva koja se mogи sterjljsatj 
kako se ne Ьi tjm pиtem prenelj mjkroor
ganizmi sa Zemlje na druge planete. Novo 
gorivo, nazvano "иtrez", u toku steriliza
cjje se razgreva, i u toku 53 ё:аsа podvr
gava obradi u ~est etapa. В. А . 

Voprosi raketnoj tehniki, 9; 1967 

U SAD su patentirana trokompo
nentna goriva: tecni litijum-fluor-vo
donik, i berjJjjиm-kiseonik-vodonik, koja 
omogucuju specificni jmpuls u vakuumи 
ј prj stepenu ckspanzije 100, od 535 sec. , 
u odnosи na dvokomponentna goriva koja 
daju od 300-490 sec., i nuklearna goriva, 
(:јјј se specifiё:ni impulsi krecu od 770-
-850 sec. В. А. 

Voprosi ralutnoj tehniki, 9, 1967 
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Квазар коЈи емитује Х-зраке. -
Квазари су иајзагонетнија иебесна тела. 
Већииа астронома их сматра најстари
јим, најсјајнијим и иајдаљим објснтима 
у васиони. У nоследље време америЧЈщ 
научници су nрви нашли да нвазар 

(радно извор сличан звсзд1~) емитује 
Х-зране, уnраво да је најјачи, до сада 
отнривен, извор овог зрачеља . Ракије 
су нвазари отнри.ванн једино на основу 
емитоваља радио таласа или оnтичним 

nутем ломоћу највећих тслесноnа . 

Нетщљиви Х-зраци су отнривени 
ниструментима ноје су носиле ранете 
избачснс у nростор из базе у White 
Sands (Нови Менсино). Летећи изнад 
атмосфере, ноја алсорбује Х-зране , 
пре него што ови стигну до Земље, ра
нета је ухватила Х-зране емитоване са 
једног нвазара ноји је астрокомима nо
знат nод озианом ЗС-273. 

Пролетајући брзо изнад атмосфере , 
ранета је тано исто регистровала Х
-зрачеље једие ЏI-IИОвске галансије 
(М 87) и још са три места у nростору 
на којима се не виде нинанва небесна 
тела. 

Др Херберт Фрид~1ан (Поморсна 
истраживачна лабораторија у Вашин

. rтону), ноји је руноводио енслеримен
том, наводи да је зрачеље квазара било 
хиљаду лута слабије од зрачеља обје
нта Sco XR-1, но ји се сматра најјаЧЈ1М 
извором Х-зранова. Али објснат 
ЗС-273 је од нас удаљен 1500 милиона 
светлосних година, дон удаљеност об
јекта Sco-XR-1 износи 500 светлоских 
година. Према томе Х-зрачење квазара 
је стварно 1000 милиона пута јаче од 
Х-зрачеља Sco-1, а 500 пута је снажни је 
од зрачеља галансије М 87. 
Др. Фридман сматра да ови налази 

иду у nрилог теорији према нојој се це
локуnна васиона "купа" у ви.ртуалном 
океану Х-зранова и да је ово зрачеље 
nреостало nосле образоваља физичног 
уиуверзума nутем ексnлозије лримор
дијалне зажарене лоnте. Сходно овој 
теорији, ноја се зове "Ьig bang" (ве
лики nрасак) ексnлозија са избациваљем 
материје морала се догодити пре 10 000 
милиона година и од те материје фор
мирале су се звезде и галаксије . 

Р. Д. 

Кос:моваут Поповвч меl)у вашим 
селеввтвма. - За време своје ло
сете Југославији, совјетснн нос~юнаут 
Павел Полович , гост на Конгресу Мс-

. ђународне астронаутичне федерације н 
Београдсног сајма, дошао је 28 сеnтем
бра 1967 у Лозовин н од Смедерева. 
Једини разлог за долазан у Лозовин је 
"Селснитсни nланстарl'\ум" nри Основ
ној ШЈ<оли "Радица Ранновић", ноји 
је nрви ове врсте за децу и омладину 
у нашој земљи . Пре Половича овај лла
иетариум nосетили су и космонаути 

Герман Титов ( 1962) и Андријан Ни
нолајев (1964). 

11авел 11оиович у йраШњи йроф. 
Радомира Л1арковића 

Под руноводством nрофесора гео
графије Радомира Марновића, осиивача 
селенитсног клуба "Лајна" ц селенит
сног лланетариума, наши селенити nри

редили су астронаутичну изложбу nод 
називом: Достиrнућа СССР у освајаљу 
носмоса. Ову изложбу Полович је 
личио отворио лресецаљем црвене 

врпце. 

На дочену космонаута у ЛозоВЈrnу 
било је око три хиљаде људи, деце и 
омладине, из Лозови.на и оноли.ие, ноји 
су се целога дана осенали nразнично 
расположени. 

То је било још једно признаље се
лени.тсном клубу "Ла ј ка", који ове 
године прославља десету годишњицу 

свога осниваља и рада (1957-1967), 
као и љеговом руноводиоцу nрофесору 
Марковиhу, ноји је највише допринео 
да се Лозовин лрочује и ван граница 
наше земље. 

Р. Л1. 
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НАРОДНА ОПСЕРВАТОРИЈА У 1967 ГОДИНИ 

У протенлој години рад Народне Опсерваторије нашег Друштва био је при
.rщчно об~tман н разноврстан. Као н раније две године поназало се да нод широне 
публине постоји велино интересоваље за лепоте и занид1љивоспt неба. Бро ј посети
лаца , не рачунај уliи чланове Друштва, износио је 19 .868. Овај број добија п ун значај 
над се узме у обзир да ј е Опсерваторија била отворена, у тону године, свега 160 дана 
н да ј е време у 1967 години било изванредно лоше. 

Популарних предаваља одржано је 69 са 3057 слушалаца . Фищюва из области 
астрономије лриназано је 10 са 576 гледалаца . 

Одржан је нуре за љубитеље неба ноји је у 49 часова обухватио' општу астроно
мију, ас'rрофнзину, астрофотографију и историју астрономије, слушалаца је било 13. 

Поред тога одрщан је од 4. до ЈО. сеnтембра , I<ypc за наставнине гимназија на 
номе је у 92 часа, у семинарском облину, обрађена теорисни н практично материја по
требна наставницима физине, математИЈ<е и географије но ји lie преузети , доl< не стигну 
стручни надрови, наставу косдюграф}'!је у гимиазијама ноје су овај nредмет унеде у 
свој nрограм . Курс је посе!швало 7 наставника. 

Нащалост одзив гимназија на неколино пута поновљен позив да yпyliy j y своје 
ученике на nредаваља и демонстрације са лосматраљима неба није био задовољавајуliи. 
Најслабије nосете ове врсте биле су из београдсних шнола . 

Осим обимног рада са широном лублином и шнолама, Народна опсерваторија 
поназала је и велику активност на стручном уздизаљу својих младих спољних сарад
нина. Ови су обавили 661 посматраље само у овој години, ноји број обухвата само 
посебне дане, вечери и ноlш без nрисуства пубдине. Та но је извршено 150 nосматраља 
Сунца, 45 Месеца , Ј 30 планета , Ј 39 двојних звезда, 63 маг лина, 36 променљивих 
звезда, Ј 7 окултација . Извршено је и 40 минрометарсних мереља са изванредним 
окуларним Цајсовим минрометром набављеним nоловином године . За ова мереља 
сараднине су обучавали другови Г . Половиli и Зулевиli, стручни сарадници Астро
номсне оnсерваторије на Врачару . 

· Уз све поменуто начиљено је nрено 200 фотографсних снимана, нано разних 
небесних тела тано и слина из разних уџбенина у циљу формираља филмотене диаnо
зитива ноји служе нао noмoliнo средство nредавачима . 

Часовна слущба се сnроводи тано peliи безnренидно . Као основ.,и часовнин 
слущи астрономсни Рифлеров часовнин, са велинцм стеnеном nрецизности, ноји 
је ставила на расnолощеље београдсна Астрономсна оnсерваторија , з а шта јој и на 
овоме месту изјављујемо особиту благодарност . 

Тано исто сванодневно се води и метеоролошни дневнин са свим потребним 
nодацима о временсним nрилинама , мансималној и минимално; темnератури и бароме
тарском nритисну. 

Наши млади сnољни сарадници nоназали су не само марљивост у раду него и 
изванредну озбиљност на nослу. У nосматраљима постоји сноро утанмица. По броју 
обављених посматраља треба истаћи след(ће: А. Чубра (174), Д. Марнови.ћ (112), 
Б. Гезман (95), В. Чучновиli (80), Н. Живановић (69), З. Ивановић (61). Они су још 
и својим дежурствима у дане намељене nублици били од особите noмoliи својим објаш
љаваљима свега што су nосетиоцц гледали на небу. Ненц су ц врло добро држали nо
nуларна предаваља· са nројенцијама филмова , диаnозl-!тцва итд. 

Административан део nосла , веома сложен и заметан ,води са изванредном са

весношћу и разумеваљем , сенретар друг Ј. Стуnар , тано да је нанцеларисно nослова
ље nотпуно ажурно , 

Друго одељеље Народне оnсерваторије - Планетариум - није могло бити 
отворено због занашњаваља техничних радова на адаnтираљу зграде (стари турсни 
амам у Дољем Граду) у нојој треба да се ннсталира аnаратура. 

Све у свему, може се слободно peliи да је активност наше Народне Оnсервато-
рије, nоред веома тешних )\атерпјалних nрилина , била неосnорно nлодна . Р . Д. 
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PUT ANJA LET А КА MESECU 

1. U\100 

U radu 5u па јсdап 5aze t пас ј п р г ј kа zапе putaпje leta па Ме5ес obulн1acajucj 0 11~ 
jedпo8 tavп i je koje 831110 dovode do 5u reta ( udara) sa Me5ecom kao ј опе koje Ol11ogu
cavaju let oko М 5еса. ci lju lakscg raZL1 111 evaпj a О\1 g de la tek ta u prvom deltl rada 
ukratk() 5111 0 raz111otr ili kге1·а пј е ko5mick g aparata u g rЗ \I jtacioп m poljtl kao ј . fere utica ja 
prirodпi\1 ko5mickil1 tela, u ov 111 lll cЗjll Ze111lje Suпca ј Ме5еса. 

U drugo111 dclu t·ada р г ј kа z3п u putaпje 111 i гti111 a lп e b rzi пe kao ј p3rabolict1 e i 
hjperbolicne putaпje 53 raz111atгaпjem pol z3ja 111 С 5 13 l aп5 ira пj a , kao ј putaпje koje otn ogu
cavaju let oko Mesec3 5 а p0\1ratko111 u orЬitu oko Zemlje оdпо по па 53 111U р \1rSjllu Zeп,lje. 

2. CENTRAL О GRAVlТACIONO POLJ E 
Razmotrjm o О5ПО\1 Пе zakoпe kt·et3пj a ko5m jckog aparat3 pod dej5L\10111 gr3vjtacioпjll 

sil3. Кгај aktjvпog del3 put3пj e, ilj , •to је i5to pocetak pa5jvnog dela пalazj se U\lek izпad 
gu5tjl, 5lojeva atm o8fere. Zato 5е pa5ivno kretaпje ko5mick g 3p3r3ta \lrsj praktjcпo sa111o 
pod dej5tvol11 pгjvlacпjh 5jla ( jla teze, sj la grav jtacjje) Ze111lje, Ме5еса, Suпca ј drugjlt 
ko5 111ickih tela. ' 

Pre111a uпi\1erzalпom zakoпu gravjtacjje, 1113 koje d\1e 111aterjjalпe ce5rjce 5а ma53ma 
ml ј т2 pri,1lace 5е 111edu5obпo 5jl31113 сјја је \leliCiпa F svake od п ј јh 

11/1. 11/ ., 
F = )·--

1
.2- '--- ( 1) 

gde је .,. ra5tojaпje izmedu ce5tic3 ; .f - tZ\1, gravjtacjoп3 koп5 t311ta koja ј е jedпaka 6,668. 
10-"m'/kg.8.' 

Ni Sипсе, ni Zemlju, пi plaпete , 5 obzjrom па ajihove dimeazjje, tle 111ozemo sшa
trati 111aterjjaJпj111 ce5tjca111a. U s lu ca j eviш a vazai111 za praksu, ko5111icki 3parat П3lazi se 
udaljen od ko5mjckog te1a па ra5 tojaпju m a пj em od пjegovo g poluprecпjka jJi ra\1 ПOtn ae
koliko ajegovjh poluprecпjka, р3 Z3to di111enzije ko5111ickog tela ne moze111o z3ne111ariti 
АЈј 5е и teorjji gravjtacjje dok3Zllj e da homoge пa tn3terjj3lna lopt3 (53 r3vпo111erno ra5po
deljeaol11 111350111) prjvlacj и celjai tako kao da ј е 5VЗ ај епа mas3 konceпtri5aпa и ajenom 
ceatrи . Prjrodn3 ko5111jck3 tela 5и aeho111cgena (u пjjhovom centrи је gustiпa najveca), 
alj njjhova gu5tin3 па јеdпо 111 te i5tOI11 ra5tojanju od centra 111oze 8е s111atrat ј jednakom 
(8fern3 5jшetrija), а t3kva tela 5agla5пo gravjtacioaoj teorijj prjvJace isto kao ho111ogeпe 
lopte. Z3to u fol'tnuli kojo111 је i zrazeп иtl.iverzalпi zakon gravitacjje 1· шоzе111о s111atrati 
r35tojanjel11 iz111edu centara dvaju 5ve111jr5kih tela i!j iz111edн cet1tra ko5111jckog tela i ko-
5111ickog aparata. 

Sva obrtna ko5111icka te13 5U u vecoj jli m3пјој mel'j spoljsten3 113 polovi111a (пеkа, npr. 
Jupjter, prjJicno), u51ed cega ne prjv)3ce bas tako kao k3d bi i1113la sfernu 5itnetrjjи. Ali taj 
efekat pril11et3n је 5а111о Ыizи ko5111jckog tel3 jli prj dugotrojaпo111 kretanjи oko пјеgа. Mi 
песе111о иzi111ati и obzir иticaj ot5tиpanja ma koga ko5mickog te1a od sfernog oЫika tj . 
5111atrace111o njegovo gravjtacjoпo polje centl'alnim (za111jsljamo da је celokиpna 111asa kos-
111jckog tela koncentri5ana и njegovom centrи) . 

Raz111otrice111o pasivno kretaпje ko5 111ickog aparata u centralao111 gravitacjonol11 polju, 
. pretpo5tavljajиci da 5е aparat nalazi sапю pod dej5tvol11 jednog kosmjckog tela. Ovo kre
tanje potpиno је odredeno time k3kvi 5U u pocetno111 111 omentи (и 1110111entи i5kljиcenja 
motora) Ьili rastojanje 1·0 ko5mjckog aparata od centra privlaceпja tj. od centra ko5mickog 
tela, npr. od centra Zemlje), velicina brzine v 0 i njen 5mer (pocetni и5lovi). 

Kori8tice111o zakon odrzanja 111ehanjcke energjje. Kinetjcka energija kos111ickog 
aparata jednak3 је т v'/2 gde је 111 ma5a 3parata, а v njego,,a brzjna. Potencijalna energija 
и cent.ralnom polju teze izrazava 5е for111иlom (necemo је j z ,~oditi) . 

м '1/l 

П=-!·--r-' 
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gde ј е М masa privlacc nja kosmickog tela, а ,. rastojanje kos miёkog apa.rata od toga te la . 
Tada se zakon drzanja mchanickc energije moze napisati u sledece m nbliku : 

mv o;' .t\1/111 mv' 1\11111 
- 2-- - Ј . -,.о- - 2- - Ј --,. -

0 \rde se па le,roj strani j ednaёine пalazi zblr kineticke i potencijalne energijc 11 роёешоm 
momen tu, а na desnoj strani - u Ьilo kom drugom momentu . Ako skratimo izraz а 111 

i transformi§e mo ga, nalazimo ,·aznu ~ rmttlu , koja izraza,·a brzinu v kosmick g apa rata na 
proizvoljnom rasrojanjtt r·: 

ili 

gde ј е К ~ /. М veli ciпa 
(gravilacioni parametar"). 

Za Zemlju ј е 
za Mesec 
za Mars 
za Veneru 
za Sunce 

2К ( ,. ) i,:! .". v0 ~ - --- 1- _2-. ,.0 ,. 
koja karakreri§e gra\r i tacioпo polje od redeпog 

К = 3,9858 . 10' km "/s', 
К = 4,890 . 103 km 3/s', 
К = 4,2906 . 10' km'/s', 
К = 3.2423 . 10' km 3/s 2

, 

К = 1,324948 . 1011 km 3/s' . 

(2 

(3 

ko~ miёkog tela 

3. PUTANJE U CENTRALNOM GRAVIТACIONOM POLJ U 

Put kojj opjsuje kosmjcki aparat u prostoru пazi va se putanjom ilj orbltom. Sн~ 
raznovrsne putanje mozemo podeliti na cetirj grupe . 

1. Pravo1iniske putanje. Ako је pocetna brzina jednaka пuЈј, telo pocinje da pada 
u pravcu centra ро pravoj linijj. Кretanje ро pravoj linjji Ьiсе i kad је pocetna brzjna ra 
dialnog pravca tj . tacno ka centru privlacenja ili u potpttno suprotnom smertt. U svim osra
lim slucajevima pravolinijsko kretanje nije mogttce. 

v., 

Sl. Ј. Eliptilna putar~ja 

Sl . 2. - Putanje pri тazlicitim vr·edno
stima horizontalne poceme brzine v 0 , saop
stene па povriini Zemlje: 

1-7,9 kmfs; 2-ЈО, О km fs; 3-11, О kmfs; 
4-11,1 kmfs; 5-11,19 kmfs; 6-Ј2 kmfs . 
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2. EUptiC!ne putanje. Ako pocetna brzjna nema radijalan pravac, putanja ne mozc 
Ьitj pravolinijska, nego krjvoJjnijska usled prjvJacne sjJe Zemlje. Prj tome ona cela lezj u 
ravnj koja prolazj kroz pravac pocetne brzine ј centar Zemlje. 

Ako pocetna brzjna nije veca od neke vrednosti (nacin odredivanja te vrednosti 
pokazacemo kasnije), putanja се imatj oЬiik elipse, pri cemu се se centar prjvJacenja 
nalazjrj u jednoj od njenih ziza (SI. 1). Ako elipticna putanja ne preseca povr~inu prjvJa
ceceg kosmjckog tela, kosmicki aparat postaje ve~tacki sate)j( tog kosm.ickog tela. 

Polovjna \'elike ose elipticne putanje (velika poluosa) uzima se za srednje rastojanje 
sateJjra od kosmjckog tela ј oznacava se slovom а . Brzjna v ј rastojanje т satelita od centra 
prjvJacenja u svakom momentu (posebno, u pocetnom) vezani su sa srednjim rastojanjem а 
zavisno§cu (navodimo је bez dokazivanja) 

Period Qbrtanja Р ''estaёkog satelita proracunava se ро formul i 

21t ·Vas 
Р = VK 
Р - с. vаз 

2r. 
gde је С= Vk odredeп.i broj za svako prjrodno kosmjcko telo. 

(4) 

(6) 

Odnos rastojanja jzmedu ziza ј duzine veJjke ose nazjva sc ekscentricjtetom elipse 
i oznacava slovom е. 

Ako је prjvJacece kosmjcko telo Zemlja, onda se njoj najbbla i najudaljenija tacka 
elipse (Р ј А na sl. 1) nazjvaju perigej odnosno apogej , а ako је Sunce- perihelij i afelij . 
Brzina u perigeju (vp) је maksimalna, а tt apogeju (va) min.imalna, prj cemu su te dve br
zine \rezane odnosom 

Vp r·p = Va!"a> (7) 

gde su r·p ј ,.а rastojanja u perjgeju ј apogeju. Brzine u perjgeju i apogeju normalne su na 
pravce ka centru Zemlje . Za sve ostale tacke eJjpse vazj odnos 

ili 
v r . cosa. = Vprp = Va!"a 

v r. cosa. = v 0 . r0 . cosa. 0 

(8) 

(9) 

(nule u jndeksjma oznacavaju pocetne vrednostj). Ovde na levjm stranama stoje projzvodj 
rastojanja r ј komponentalne brzjne upravne na pravac radjusa, јЈј tzv. transverzalne kom
ponente (v. cos а, v. sl. 1). 

Poseban slucaj eJjpticne putanje jeste kruzna putanja kod koje se zjze poklapaju sa 
centrom, tako da је poluprecnik ,. = а. Brzina kretanja ро kruznoj putanjj (oЬimna brzina 
1'kr) konstantna је i odredjuje se ро formuli 

odakle ј е 

к 
Vk/ =-,-. ' 

( 10) 

lz te formule, znajuci К za Zemlju, lako је naci oЬimnu brzinu za svako rastojanje 
,. od njenog centra Ш za svaku vjsinu h nad ZemJjjnom povr§jnom (h = т - т*, gde је т* = 
~ 6371 km srednji poluprecnik Zemlje). 

Na povrsini Zemlje (r = r*, h = о) oЬimna brzina jednaka је 7,91 km/s. Ova ve
licjna se naziva ртvот kosmickom brzinom. 

Zbog postojanja Zemljine atmosfere krufna putanja Ьlizu Zemljine povr§ine је neo
srvarljiva. Zato Ьi tacnije Ьilo nazivati prvom kosmickom brzinom oЬimnu brzinu na visini, 
gde је satelit u moguenosti da izvrsi bar jedan puni obrt, tj. na visini od priЬlizno 160 km. 
S druge strane, putanja na visini od 200 km. cesto se uzima za neku standardnu pri te
orijskim proraCunima. Pri h = 200 km oЬimna brzina iznosi 7,79 km/s i nek.i autori ј( 
uzimaju za prvu kosmicku brzinu. 
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Ako foпnulu (4) napise mo za pocetni momenat vreme пa, Ьi се 

v ' = К{ 2_ _ _!.__) 
о \ l ' o а _, 

( 1\ ) 

ра mozemo prjшerirj da se sa poveca пj em poce tne brz jne v 0 rakode р vecava ј ,,elika po
luosa а . Na s\. 2 pokazane su eljpricne putanj c za razljcite ' ' rednos ti h ri zontalne pocerne 
brzine, saopstene па pov г s jni Zemlje. 

' Iz fo rmule ( 11 ) jasno ј е da sa priЫizava nj em v 0 ' koпs ran t noj v redпo ri 2K /t"0 ' 'eljka 
poluosa а. rezj ka beskonacn st i. 

З. Parabolicnc putanje. Plltanja kod koje se " apoge j nalaz j ll Ье koпacпos ti " 
пе predsravlja па гаvпо, elipsu. Krecuc': j se ро tak,roj putanji , kosmickj aparat se udaljuje 
beskonacno daleko od сс пrга pri,r l ace пj a, opj sujucj otvorenu kri vu lirtij u - parabolu (sl. 
2). Sa udaljavanjem aparata пj egova brziпa se pl"jЬ\izava пuli. 

Uzjтajuti u formllli (З) da ј е Ьгz јп а u beskoпacnos ri ra vпa nuli (1· = оо, v = 0), 
mi сета naci rakvu ve li ci•ш росеrпе br zi пe v0 , koja obezbeduj e т gucnosr razmarran g 
kretanja. DoЬijam o 

2К 
v ' =-0 , . 

ili 

( 12) 

Brzjna izracunata ро formu li ( 12) пazi,,a se pa.~·abolicu om b1·z iuom j]i (b1·ziuom oslo
badanja. Dobivsi rak,,u brzinu, kosmicki aparat se krece ро paraboli (ili u posebnom slucaj u 
ро radijalnoj pravoj) ј vise se ne vraca ka centru priv l ace пj a, kao da se os loboclio od oko\'a 
sile reze. Izmedu brziпe os lobadanj a ј оЬiтпе bгzjn e u s\rakoj tacki pos roji pros ta zavisnost: 

ili 
( 13) 

Vrednosr Ьгzјпе os lobadaпja (paraboljcne brzi ne) na pov rsiпi Zemlje (1· = •·* = 6371 
km) пosi nazi \' dmge ko.нu iCke b1·zine ј jznos j 11 , 19 kmfs. Na v js jnj /1 = 200 km, v 0 51 = 

= 11 ,02 km/s. 
Koristeci se J"o rпшlom ( 12) mozemo sada пapi s ati osпovпu fo rmulu (2) ili (3) za 

brzinu u centralnom gravitacjoпom polju, u sledccem oЬ\jku: 

... ... ,, о 

( 
1' ) z> - ~ v0-- v-05~ Ј - -1-. ( 14) 

4. Hiperbolicne putanje. Ako kosmickj aparat dobjje brzjnu, vecu od parabo\jcne, 
on се, razume se, takode " dosrjc':i beskonacnost", ali се se pri tome kretati ро krivo j 
liniji dr.uge vrste- hiperboli . Pri tome brzina aparata u beskonacnosti (v оо) ' ' jse nece Ьiti 
ravna nuli . FizikЬino to znaci da се se sa udaljavaпj em aparata njegova brzina neprekidпo 
smanjivati, ali ne moze da postane manja od " preostale brzjпe" v оо kојн mozemo naci 
stav\jajuci u fo rmulu ( 14) ,. ~ оо. Mi doЬijamo. 

v2 = V2- V'.!osl 
оо о " 

( 15) 

Hiperbolicna putaпja daleko od centra pri v laceпj a skoro se ne raz\jkuje od dve prave 
linije, koje predstavljaju asjmptote hiperbole. Na vесеш rastojanju od centra pri\rlacenj a 
hiperbolicnu putaпju priЫizno шozemo smatrati pravoliпij skoш . 

U zak\jucku primetiшo da s_e pasivno kretanje u ceпtra lnoш gravitacjonoш po!ju 
cesto naziva Keplerovo kretanje, а eJjpri cne, parabolicne i hiperbo\jcne putanje zajedпo se 
nazivaju Keplerovi m putanjama, prema jшenu nemackcg пaucnika Johana Keplera (Johann 
Kepler), koji је prvi ustano\rjo elipr jcni oЬ\ik putaпje planeta. 

Uvek је vazno im ati па liПlU da svaka Keplerova putaпja lezj u гavni ko ja prolazj 
kroz cen.tar privlacenja. · · 

(Sv.r!i jcc se) 
.fuj&. Aleksandq.( Stoj.anovii 
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АСТРОНАУТИI<У 

"APOLLO" 

ГОДИНА XVI 
196 8 БРОЈ 2 
БЕОГРАД 

АМЕРИЧКА ВЕРЗИЈА ЉУДСКОГ ЛЕТА НА МЕСЕЦ 

Трећа фаза америчног програма лета људи у нослюс- "Apollo", после cycne
umиx "Мернура" (Mercury) н "Гемини" -ја, иајве liи је досад познати земаљсt<и но
смички програм, чије се временсно трајаље прот жена ен ро једну д цени ј у, а унушш 
трошкови треба да премаше суму од 23 мили ј арде долара. Илан, у пр 11 мах запре
пашћујући, овај огромни износ дат за један једини мирнодоnски научни nрограм и 
није нарочито велин, нада се пореди са средствима ноја САД троше, на nрим р, на 
рат у Вијетнаму и ноја данас достищу годишље већ негде између 25 и 35 милијарди 
долара. 

Корени овог амбициозног програма леже у одлуци Комисије за науну и носми
чки лет америчке владе, од 2. ј ула 1960. године, чији се резиме може дати унратко 
у реченици : "Људсl<а енсnедици ја на Месец пре !<раја ове деценије" . П оно ј ни лред
седнин САД, пан, Кенеди у свом говору предам ричю м Конrр сом, одржаном 25 . 
маја 1961. дао је посебну тежину овом npojet<Тy, nоставивши ове "nрве норане на 
Месецу" нао основни задатан пред амерични народ. 

За лет на Месец размотрене су три основне варијанте: 

- Дирентни лет полюћу ранете "Нова" , 

- Раидеву две раt<ете "Сатурн V" у Земљино ј орбити и 

- Рандеву у Месечевој орбити, нористећи само један "Сатурн V" . 

Прва люгућност била ј е брзо елиминисана , иано можда најпоузданија, ј ер је 
тражила развијаље нове , гигантсне ранете-носача "Нова", са унупним nотисном у 
полетаљу од читавих 5400 до 6750 тона. Осим тога, то би значило одлагаље иснрца
ваља људи на Месец за најмаље две године у односу на норишћење друтих реш ња. 

Друга верзија изгледала је знатно пранти•ши јз, али је захтевала ло две ранете 
"Сатурн V" за свани лет на Месец. Једна од њих, наиме, требало ј е да понесе у Зем
љину орбиту гориво за енспедицију 1<0 ја би летела на Месец дирентно из орбите, па 
се са Месеца директно враћала на Земљу. 

Трећа варијанта, ма да знатно непоуздани ја, била је најлрантичнија са гледиштз 
издатана- само један "Сатурн V" по лету, али је зато знатно повећана неизвесност 
у погледу ноначног исхода оnерација , јер је за повољан эавршетю< сваног лета на 
Месец нужно остварити, при повратr<у, рандеву летелице ноја полази са Месеца, са 

· љеним лtатичним делом остављеним да чена у орбити изнад Месеца. 

Обимиост и сложеиост програма 

Ослаљајући се на већ постојеће своје институције и мрежу за праћеље ве
штачних Земљиних сателита и t<осмич!<ИХ сонди, затим разна nредузећа и институте, 
америчка НАСА (Национална управа за ваздухоnловства и носмос), нојој је по
верено да руноводи овим програ~юм, морала је да за њега ангажује апарат од лре1ш 
300.000 научника, техничара и раднина, унључујући ту и услуге арми је, нарочито 
што се тиче завршне фазе - сnасаваља астронаута по обављеним летовима . 

Маршалов центар за носмични лет у Хантсвилу, (Huntsville) Алабама, под ру
I<оводством фон Брауна развио је основу за овај џиновсi<И nодухват : породицу ра
кета "Сатурн" - најмаље, ексnерименталне "S-1 ", затим повећане "S-IB", наме-
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љене орб11талннм тренажним летовима људсЮIХ 
посада на иосмичким родовима "Аполон" и, нај 
зад, нај веће међу љима "Сатурн V", ноје је требало 
да по плаиу омогуће сам лет првих Амерю<анаца 
на М сец до I<paja 1969. годи<~е, што сада, после од
лагаља људсннх ето ва "Apollo" за Ј 8 месеци, из
г еда мало вероватно. 

Међутим, за cep11jCI<Y изградљу тела ових ра
нета било је потребно под111iи нова ивдустријсна 
постројеља у М11шуу (Michoud) нод Њу Орлиенза 
(Ne\v Orl ans), Лу11знјана, на делти рене Мисисиm1. 

ДнрСI<ТНО руi<Овођ ље пројентом преузео је, 
оп т, 11 в CIIODaни Центар за носмиЧI<е бродове 
(Ma!lПed Spacecrafr Cenrer) у Хјустону (Housron), 
Тенсас, у нојем се обавља 11 llPIIDpeмa носмонаута 
11 налазн главщr 1 онтроmr -номандrш пуннт за пра

ћеље летова у онвиру овог лројента и сличиих, 
насније. 

У онв11ру п стоје ћег, познатог Ке јп Кенеди ј а , 
(Саре I<enedy) у Флори и носио Космичi<ОГ 
сентра Кенедн (Kenedy Space eпrer) нано се он 
званнчно зове, на острву Мерит (Merrir), на обали 
АтланТСI<ОГ Онеана, изграђена су нова nостројеља 
за припрему, лансираље н лраћеље летелица "Ало
л -Сатурн". Она већ сама ло себи претстављају 
читав подвиг грађевинарства. Јер, да би се избегло 
дуготрајно, СI<Лалање, припремаље и провера ог
ромних ранета-носача на лансирним nостољима са 

но ј их ће полетети , што је до сада био случај, усво
ј ено ј е дале1 о прантнчније решеље да се ранете 
nрипремају у централи ј монтажној згради н одвозе, 
ована на своје лансирно место, удаљено оно 5 !<м 
сд монтажне зграде . 

Саме раr<ете довозе се до Кејп Кенеди ј а у де
лови 1а, специјал 1 11м бродовима, од фабрине у делти 
Мнсисипија, пошто је друга врста транспорта ов их 
огромних летелица немогућа. 

Монтащна зграда за ра 1<ете "Сатурн" на Кејл 
Кенедију, названа снраћено VАВ (Vchicle AssemЬ!y 
Building одн. Зграда са састављаље л тещща) , 
претставља досад највећу зграду на свету и може 
истовремено да прими п четири раl{ете "Сатурн 
V" у усправном nолощају . Њсне димензи је су: ви -
сина 160, ду>l ина 158 и ширина 135 At. Унупна њена 

унутрашља запремина износи 3,49 милиона I<убних метара. Њена четвора врата по 
висини одговара ј у обла rюдеру од 45 спратова. У самој згради налазе се четири плат
форме висОI<е 21 м, на 1<0 ј има се м нтирају раf{ете (в. сл . на III стр. !{Орица). 

Г?тове и испитане ранете са платформе, у вертиналном нолоща ј у, прима та
I<Ође на ј веће возило на свету, монтирано само у три nримерЈ<а , названо " Crawler
-Transporrer" (Гмизавац-Т ран портер) . То је, уствари, челичва платформа димен
з ија 39- 34,5 л1 ноја ј е висо1<а 6 лt и коју носе четирн гусеничаста супер-трантора, 
Gрзином 1,6 клt fчас, по специјалним прилазннм стазама, до лансирног места "Сошр!ех 
39" . На платформи се налази гвоздена нула решетнасте нонструнци је за послужи ваље 
ране те. 

Уз зграду VAB налази се I<Онтролни центар за лане и раље, дш< су на лансирним 
местi;1ма , оси~1 решетн~сте Ј<уле за послуживање, резерноари за течне nогонсi<е ма

терије, уређа ј и за напајање елекrрнчном струјом и саби је~шм ваздухом, индустријсни 
TV систем 11 др. 

г .. ~ .................................... --------------------т-------. 
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Најзад, не маље ван ну улогу нгра н мрежа за лраЬ ље летова , Аполон а", 
са станнцама на Ke jn I<енедн ј у, остр има Бермуда, Велина Бах::ша , AJITI!Гya, Асенс11 н 
и Канарнма- у Атлантсно.1 Оl{еану затим нрај Мадрида, па . I арнарвону и Кенбер.и 
- у АустралијЈ1, на стрвнма Тнхог неапа - Гуам 11 Хава ј н, у Г лдст )1iy, Гуај
масу и Тенсасу. О у земаљсну мрежу у нључЈЈ им тренутцнма оп раци ја треба да ном
плетира и 5 специјалних лађа 11 8 и11струм нтзтшх авиона за нраЈ,ење I< M I IЧIOIX ле
тслица . 

Ракете п мотори 

За програ 1 АЈ ollo" нонструис::шс су, на1<0 је псћ рсчен , трн n сте ранета
- но а 1а "Сатурн", за ној е су у разн11м н мбнн::щнј::ша н рнiЈЈЈ,енн pai{CTIIII моторн на 
течно г рнво: пре свега највс Ј,н, ""-1" од 6 0-690 zu татнчног п тн на, затим "Ј-2" 
од 90 7 iii "Н- 1 " ОД 85-93 iii 11 , на јмаљи међ у њнма, " RL-J0--A3" од 6, l7i ПOTIICI<a, 
не ра 1 уна ј уhн мање моторе рззннх дслона сам г Месеч вог р да , Ап лон' , мот Р 
за спасаваље пр н п стаљу 11 мот ре за н втролнс. ље пол жзја летстща У л ту н 
за разне маневре . 

Посебно ј е внтерссантан највеliн п з11ат11 ранет1111 м тор 11:1 тсч11е 11 гонсне ма
терије "F-1 " нојн премаша потнсан од 680 t7i нн р н TJI за свој рад тe'П·III ЈШС онщ<
нао онсидатор и RP-J , ј едан дериват пстрол ја -нао гориво. Предвиђен јС да радн 
највише Ј 65 сек . (в . сл . н IV стр. норнце) . 

Знатно ~1ањи мотор "Ј-2" занимљнв је по томе што тр шн уз течнн нисеоннн , 
тсчни водонин на гориво. М )1\е да рад н 500 се1<. 

Нешто мањн мотор , Н-Ј" таноiЈ употребља а течщ1 нн се нин" 11 RP-1 1\ 

ради 155 сек. Ocah1 та1<внх мотора развн ја потЈ. ан н т.но н h\OT Р "F-J · 
Ра1<ета-носач , Caiiiypн I" састоји с из два степена: " -1" 

11, S-IV" и најмања ј е из ове сери је." - I" вма 8 мотора, Н-Ј " 
(уi{УПНО 680 111 п ТII CI<a) а , -- !V" 6 МОТ ра " RL-1 0 
-А3" (унуnно 40 8 йi) . T ciJJI(a је у полетању 490-535 йi (од чега 
оно 370 tТt отпада на п гонсi<С материје) . Може да ПОДIIГ!Ј е 1 О, 125 zТt 
норнсног терета у HllCI<Y орбиту или 8 iii на орбнту оп 500 нлz , од
носно да ослободи од теже 2,2 tТt. Њена виенна ј 57,4 а преч11111< 
6, 55 л1. Први лет обавила ј е 27. онтобра ·Ј 961. г. 

"Cai:Uypн IB" ј е, у ствари , по љшана претходна дв степена 

ранета и њоме треба ове го,цнне да се о твари лрвн људсни лет У 

ОI<Виру овог програма. ЈЬен првн степен ј е неп р мењени " S- I", 
а други " S-IVB", са мотором "Ј-2" . У лолетаљу је тешна OI<O 
588 iu и може убацити 18 Ш у инсну орбиту, а 500 Ш на 500 I<Az. 
Димензије : висина 68 ,4 и nрсчню< 6,55 At. Први лет је обављен ~ 
26. фебруара 1966. г. · 

а_~\ 

СШаШичко исйиШивање рада 5 лtotuopa "F-1" 
йрsог сШейена "СаШурна V" 

Изглед 
НОАtйлеШIЮZ 

ЈV!есечевог 
брода 
.,Айолон" 
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1-Iајвећа, "Caiйypll V" ј е тростепена ране та: први степен - " S-IC" са 5 мо
тора "F-1" (унупно OI<O 3400 iu потисна у полетаљу), други- " S-II" са 5 мотора 
"Ј-2" (унупно п рено 450 tТt пот и сна) и треlш - " S-IVB" са Ј мотором "Ј-2". 
Тещива горнвом напуљене ранете у n летаљу нpe fie се између 2740--2820 Ш, па на 
орбиту од 170 к ,н моще поднћн nештачю 1 Земљин сателит од Ј 30 ili , l<a Месецу упу
типr OI<O 43 iu, а до планета послати 30 iu тешну носмичну летелицу. Висина ранете 
на старту, за једно са I<OCM II'·OШM бродом "Аполон" и торљем за спасаваље за случај 
нecpefie, нзносн 1 Ј Ј At , више од висине Кипа победе пред Њујорном , дон ј е пречниi< 
I степена 10, 1 Al. Први лет ј е био 9. новембра Ј9б7 . г. 

Кратки преглец цосацашљих летова 

После 4 успела балистичка лета ранете "S-1" са интерним II степеном, нојн 
су отпочели 27. ОI<ТОбра 1961. годн не, "Сатурн Аполо SA-5" (у ствари "Сатурн 
I'') убацио ј е у нисну орбиту Ј7 , 2 iii , 29. ј ануара Ј964 . г. Затим је следило још 5 ле
това ове раl<ете -носача , при чему су прва два носила МЗ!<ете "Аполона" , а следена 
трн вештачне Земљнне сатет 1т "Пегаз" (Pegasus) у онолоземаљсну орбиту . 

"Сатурн AS-203' (Сатурн Ш) по први пут је 5. ј ула .1966. г. убацио сателит у 
орбиту. Иначе, љегов први балнстични лет забелещен ј е 26. фебруара исте године. 
Још један лет уследио је у орбиту 23 . јануара Ј968. г ., са циљем првог испитиваља 
саме летелнце за слетаље на Месе ц, н тронратног уr<ључиваља љена 2 мотора, али 
засад у Земљиној орбити. Његова раr<ета-носач "AS-204" била је намељена остварељу 
првог лета људи у овом програму но ји ј е предухитрила трагична смрт храбре посаде : 
Верџила Грисома (Grissom), Едварда Уајта (White) и Роџера Чафија (Chaffee), 27. 
ja1-ryapa Ј 9б7 . године, на Ке јп Кенеди ј у. Они су постали щртве изненадног, готово еi<С
плозивног изби јаља пожара, за време тренаще на Земљи, у набини носмичног брода 
"Аполон", у чисто нисеоничној атмосфери, вероватно услед варнице настале нратним 
слојем елентричних проводнина. 

Ова несрена изазвала је одлагаље следенег људсног носмичног лета у САД 
за читав их Ј 8 месеци, услед истраге и нужних реi<онструнција набине ноје су после 
тога извршене . Пре свега, измељен је систем излащеља из набине "Аполона" на танан 
начин, да ј е сада љена врата могуће изнутра отворити за само ненолино сенунди, 
што раније није бно случај и што је стало живота прву несуђену посаду у овом 
проје i<Ту. Даље, направљене су измене у унутрашњој облози набине са маље запа
љивим материјалима, алумнни јсне цеви за нисеонин замељене су цевима од не

рђајућег челина и извршено ј е норенито nретресаље 32 км дуrачних елентричних 
проводнина а нарочито љихових залемљених сnојева . 

Још један планирани лет "Аполона" ношеног "Сатурном IB" у орбиту без по
саде, тоном Ј 968. године, вероватно не не бити извршен због задовољавајуних резул
тата поназаних у два лета "Аполона" извршена у међувремену помону раi<ета-носача 
"Сатурн V". 

1-Iајвећа, најзад, рЗI<ета-носач у овом програму, "Сатурн V", први пут је поле
тела са пуним успехом, 9. новембра 19б7 . г., пренела за време свог лета од неколино 
часова 2894 nодатна о мерељима, преко своја 22 система за обраду nодатана . Потом је 
у аnрилу 1968 . г . усл.дио и други лет ове џиновсне ранете, намељен испит}"lваљима 
на топлотне услове пов раТЈ<а, истина са нешто маљим nроцентом успешности, али до

вољан да се за нрај 1968. одн. почетан Ј969. године планира и први људсни сателитски 
лет ове досад највене ·америчне ранете . 

Пресек кроз наредне летове 

Први лет "Аполона" са посадом, ношеног ракетом "Сатурн IB", - AS-205, 
очену је се негде нра јем августа или почеТI<ОМ септембра 19б8. г . Он треба да траЈе 
8-10 дана , з а I<oje време би се систеht т.зв. Командног модула са набином за посаду) 
и Сервисног модула (са мотором и опремом за маневрисаље) испитали у орбити за 
следеће летове . Прва посада треба да се састоји од: Уолтера Шире (Schirra), Уолтера 
Канингема (Cuпiпgham) и Дона Изела (Eisele) - (в . сл. на III стр. корица) . 

Кра јем 1968. или почетном 19б9 . године предвиђа се да he полетети и први "Са
тури V" - AS-504 носени људсну посаду : Џемса Ме1щивита (McDivitt), Дејвида 
Снота (Scott) и Расела Швикарта (Sch\veickart). У том лету треба по nрви пут да се 
испита целина Командног, Сервисног и Месечевог моду ла (последљи представља саму 
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летелицу за 2 члана посаде ноја he се одвојити од целине у Месечевој орбити и слетети 
на Месец) . ТоЈ<Ом љеговог лета треба да се обавља и први рандеву Командног и Сер
висног людула са Месечевнм модулом, љихово спајаље у орбити и прелаз астронаута 
у Месечев модул. 

Максимални, оптимистички план "Аnолона" за Ј 9б9. годину састоји се у фор
сираљу 5 летова са "СатурнОhl У" (AS-505 до 509), за r<ључно са толино жељеним 
иснрцаваљем првих Американаца на Месецу . Први од њих , са посадом: Френн Бор
мен (13orman), Мајнел Колинс (Collins) и Унљем .fн ере (Aпders), у серији танозваних 
''симулираља летова Ј<а Месецу" , треба да удаљи носми<ши брод, "Аполон" до ра
стојаља од оно 6500 км од Земље, са програмом вежбаља свих маневара обухваfiених 
правим летом на Месец и натраг. Сви су изгледи да сви ови летови вене мони бити 
обављени у следећој години, но а но и не би дошло до спуштаља "Аnолона" лансираног 
ранетом-носачем "AS-509" на Месец, уговори су предвидели изградљу још б ра
t<ета "Сатурн У" , било за nонављаље летова на Месец , иди за наставан овог програма 
на амбициознијим циљевима, у онвиру "Програма примене Аполона" , нано је овај 
настава•< назван . 

Космички броц "Аполон" 

Косhшчни брод "Аполон" састоји се из три деда (или, може се ре ни три степена), 
од нојих свани располаще соnственом ранетном nогонсном групом . То су: Командни 
моду л (Commaпd Module- СМ), у облину nљоснате I<yne, са I<абином за 3 астронаута, 
у ствари номандни центар брода "Аполон" , Ј<о ји не се једини вратити по обављеној 
мисији на Земљу; Сервисни модул (Service Module - SM), ваљнаста летелица сме
штена испод љега, намељена снабдеваљу енспедици ј е едентричном струјом и атмо
сфером за дисаље, усnутном маневрисаљу на путу на Месецу и с погонсном груnом 
за повратаi< из Месечеве орбите на Земљи и, на ј зад, Месечев моду л (Lunar Module 
LM), метална нонструнци ја чудног, неаеродинамичног изгледа - налин на вешшу 
бубу- I<Oja не слетети из Месечеве орбите на Месец и чији не се горљи степен вра
тити у орбиту изнад Месеца, па тамо бити остављен да нружи, по обављеном задатну. 

Далеi<О би нас одвело детаљно оnисиваље целог овог сложеног система, па не 
се о љеговим битним деловима дати само не ни основни подаци. 

Командни модул у нојем не се најдуже задржавати учесници у летовима 
"Аполо", има унутрашљу I<Орисну запремину за бораваi< људи од 8,5 .м•, тежан је 
око 5,5 tТt и љегове димензије су: nречюш 3,9 и висина 3,37 м. За љегов врх при
чвршhена је 25 м дуга решетнаста нонструнци ј а у виду нуле - Систем за спасаваље 
у фази полетаља, слична оно ј нод нослшчi<их бродова "Мернур" , али са знатно веним 
потисном раЈ<етног мотора од.70 Ш, но ји треба да одвоји астронауте у случају оnасности 
одракете-носача и одбаци их на безбедно растојаље , оданле ће се спустити nадобраном 
на земљу (в . сл. на III стр. корица) . 

Сервисни модул треба да буде тещаЈ< оно 25 йi., дугачаi< је 7 и у nречнину има 
3,9 .м. Његов снажни мотор на течне погонсне матери је - водонин суперонсид и 
смешу несиметричног диметил хидразина (UDMH) - треба да буде ради маневри
саља укључен у више наврата (могуће и до 50 пута!) и развија 10 Ш потисна. Има, та но 
исто, и 4 мала мотора за маневрисаље, са потисном по 45 кй. 

Месечев модул је најзанимљивији међу љима и има тещан задатан обављаља 
алунираља и полетаља са Месеца, на рандеву у ОЈ<оломесечеву орбиту са Сервисним 
модулом . Он има два стеnена: Дољи, са четири еластичне ноге, подешен је да аморти
зује евентуалне ударе при спуштаљу на Месец и, у једно, nослужи нао платформа за 
nолетаље горљег стеnена са селенонаутима са Месеца. Висон унупно б,Ј м и са нај
веhом поnречном димензијом од 4,8 л1, од тежи оно Ј 5 iu. Он је опремљен ноченим ра
нетним мотором на течне погонсне материје, за спуштаље на Месец, са могуhношћу 
регулисаља nотисна у опсегу од 475 до 4750 I{U. Осим тога, он носи и опрему за истра
живаља на Месецу. Потисаi< мотора је сасвим довољан, јер је Месечева тежа б пута 
маља него на Земљи. Горљи, пан, степен са херметичном набином за 2 члана посаде , 
има ранетни мотор, таi<ође на течне погонСЈ<е материје, са люгунношну nоновног унљу
чиваља. Он развија до Ј бОО кй потисна (в. сл. на 1 стр. норИца). 

Према томе, сва ова три дела ноја сачињавају целину названу Месечев брод 
"Аполон" бине тешна на Земљи оно 45 ,5 Ш (отприлине нолино најмаљи Колумбов 
брод "1-Iиља" из еснадре са нојом је пловио за Америну) и дуrачка 25 .м (без Система 
за спасаваље). Сачиљавајуhи строго фуннционалну целину, од љих се оченује да иако 
представљају до сада најсложенији амерични носмични брод, обезбеде у свему све 
фазе сложеног лета људсне посаде на Месец и , што је најважније, љеног безбедног 
повратка натраг на ~емљу. 
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Таблица 1 
ВРЕМЕНСКИ ПРОГРАМ ЈЕДНОГ ТИПИЧНОГ ЛЕТ А 

"АПОЛОНА" НА МЕСЕЦ 

Час; МИН; ССЈ< 
000:00 : 00 
000 ; 02 ; 34 
000 ; 02 ; 54 
000:09 : 04 
000 : Ј 1 : 52 
003 ; оо ; 43 
003 ; 05 ; 58 
003 ; 20 ; 58 

003 ; 47 ; 58 
003 ; 50 ; 58 

005 ; 05 ; 58 
055 ; 30 ; оо 
063 ; 15 ; 04 
064:15 : 04 
064 ; 20 ; 56 
068 ; 04 ; Ј4 

068 ; 24 ; Ј4 
068 ; 24 ; 48 
069 ; 22 ; 53 

069 ; 29 ; 23 
069 ; 31 ; Ј8 
069 ; 32 ; 23 

ЈО4 17:06 

ЈО4 ; 24 ; 09 

ЈО5 Ј Ј :ОО 
105 19 ; 16 

105; 44; Ј6 

106; 14 : ·16 
ЈО9:08:13 

109 ; 09 ; 56 
129 ; 09 ; 56 
174 ; 09 ; 56 
197 ; 15 ; 34 
198 ; оо : 34 
198 : 15 ; 34 
198 : 26 : 01 
198 : 26 ; 59 

198 : 33 : 08 

Догађај 

Полета ље "Сатурна V" са "Аполоном" 
Почета Ј< рада мотора 11 степена 
Одбациваље система за спасаваље при лансираљу 
ПочетаЈ< рада мотора III степана 
Убациваље у Земљину орбиту III степена са "Аполоном " 
Прелаз на путању на Месецу у 2. орбити ОЈ<О Земље 
Почетан безмоторног лета 
ПочетаЈ< обртаља "Командног модула" и спајаља са "Ме
сечевим модулом" 

Почетан безмоторног лета пре одбациваља III степена 
Одбациваље III степена. Почетан лета према орбити оно 
Месеца. 

Прва усnутна поправна путаље укључиваљем мотора 
Друга успутна полравна лутаље 
Tpelia успутна полравна 
Почетан убациваља у лутаљу нружеља око Месеца 
Почетак кружеља оно Месеца 
"Месечев модул" одваја се од "Командног са Сервисним 
модулом" у 2. орбити оно Месеца 
Почетак уласна "Месечевог модула" у путаљу силасна 
Почетак безмоторног спуштаља "Месечевог модула" 
Почетак фазе кочеља моторима при слуштаљу "Месечевог 
моду ла" 

Почетак фазе завршног прилажеља "Месечевог модула" 
Почетак фазе алунираља "Месечевог модула" 
"Месечев модул" дотиче ловршину свог циља - Месеца. 
"Месечев модул" задржава се на Месецу 034 : 44 : 43 h . 
Астронаути исnитују Месечеву ловршину, скуnљају узорне, 
праве фото снимке и др. 
Горљи степен "Месечевог модула" подиже се са Месечеве 
вршине. "Командни и Сервисни модул" су у 20. орбити оно 
Месеца. 

"Месечев модул" почиље безмоторни лет до завршне фазе 
рандевуа са "Командним и Сервисним модулом" 
Почетак завршне фазе рандевуа "Месечевог модула" 
Почетак фазе спајаља "Месечевог модула" са "Командним 
и Сервисним модулом" 
"Месечев модул" и "Командни и Сервисни модул" се 
спајају. Почетак заједничког безмоторног крущеља око 
Месеца до тачке одвајаља од ове орбите. 
Одбациваље "Месечевог модула" 
Почетак убациваља у прелазну лутаљу на Земљи у 22. 
орбити око Месеца 
Почетак безмоторног лета према Земљи 
Прва успутна поправка лутаље укључиваљем мотора 
Друга успутна поправка путаље 
Tpelia успутна поправка 
Одбациваље "Сервисног модула" 
"Командни модул" улази у Земљину атмосферу 
Почетак спуштаља помоliу падобрана 
Одбациваље кочеliих падобрана. Отвараље главних ла
добрана . 
Приземљеље 
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Одвијаље тип-ве мисије "Аполова" ва Месец 

Таблица 1 уз овај текст и схема четири одсудне фазе (в. дољусл.) одвијаља једне 
типичне мисије "Аполона" у лету на Месец, дају лрегледну слину главних маневара 
током оваЈ<вих екследиција , уназујући танође на св у сложеност набројаних операција. 
Али ево и нею1х основних пода та на о љима: 

Уз громогласни тутаљ Ј<оји људсно ухо не може да поднесе, пет мотора ноји 
троше у сваној секунди· унупно 13,6 Ш горивне смеше лодижу ранету "Сатурн V" 
са космодрома Кејп Кенеди и убацују треliи степен са "Аполоном" у танозван у пар
нинг орбиту, да би се што тачније израчунали сви елементи орбите толино важни за 
оствариваље нужних, веома одређених и прецизних почетних услова за усмераваље 
Месечевог брода према тачни сусрета са Месецом. 

У тачно одређеном тренутку и месту на тој орбити, унључује се поново мотор 
III степена и за 5 мин л~телица достиже брзину од 38 .880 км /час, потребну за лрелет 
до Месечеве орбите ноји ће трајати 65 часова. Са удаљавањем од Земље , међутим , 
та брзина се све више смаљује, до оно 4800 4м/чси: у близини неутралне тачне на путу 
до Месеца . . 

Потребно је унратко описати и маневар у фази удаљаваља од Зе~1ље , ПРЈ:! но)ем 
се Командни и Сервисни модул одвајају од Месечевог модула . Помоliу СВОЈИХ ма
неварских ранетних моторчића. Сервисни модул обрће ову номбинацију тано , да се 
нос Командног модула спаја са врхом Месечевог модула, затим се сва три дела "Апо
лона" заједно поново обрћу нао целина тако, да се напред налази Месечев модул, са 
ногама усмереним у правцу лета. 

Касније , пред улазан у Месечеву орбиту, овај систем се поново обрће тано, да 
је мотор Сервисног моду ла усмерен у правцу нретаља, ради ночеља у циљу убаци ваља 
у оноломесечеву орбиту, брзином од 5760 км fчас, на висини оно 128 км изнад Месе
чеве површине. Тада се 2 астронаута укрцавају у Месечев модул, а номандант експе-
диције остаје у Командном модулу да нружи оно Месеца. о . 

Месечев модул одваја се од матичног дела, окреће за 180 и укључу)е за око 
30 сек љегов кочећи мотор , тано да, привучена Месецом, ова чудна летелица почи~е 
да пад а по елипсастој пут;~љи до висине од око 16 км изнад Месеца. Тада се укључу)е 
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Таблица П 

ИЗАБРАНА МЕСТА СПУШТ АЊА "АПОЛОНА" НА МЕСЕЦ 

Место 
П Р-2 

П Р-6 

П Р-8 

IП Р-11 

Дужина 
34°00'Е 

23 °37'Е 

1°20'W 

36°25'W 

П Р-13 41 °40'W 

Ширина 
2° 40'N 

0°45 ' N 

0°25 ' N 

3°30' S 

1°40' N 

Објаuлъење 
Пространа равница у југоисточном делу Мора 
спокоја , источно од нратера Maskelylle D 
Зона испресецана браздама у јуrоисточно ј 
области Мора слоноја 
Област малих нрате рз насталих nадом ме
теора и бразда у Sinю Medii 
Равна , изрована I<ратерима област у Океану бура 
(ј ужно од нратера Кейлер) 
Област југоисточно од нратера Кейлер у Океаиу 
бура, унључу ј уhи з ранасте формације ноје полазе 

____________________________ о~д~ __ Ке_uл_е~р_а ____________ _______________________ . 

nоново ночеhи мотор и летелица сп ушта ме но на Месец. За случај неnовољног терена 
за слуштање, моще се изменити место алунирања бочно за оно 300 м или, пан , цела 
летелица вратити у орбиту . 

•.JIIi Бораван астронаута на Месецу трајаhе само OI<O 24 часа . За то време , основни 
њихов задатан састојаhе се да: 

- Принупе што је више могуhе разних узорана стена , лрашине и другог ма

теријала, у непосредној близини њихове летелице (свега оно 36 кй, ноје he затворити 
у херметичне нутије и понети са собом натраг на Земљу, на лабораторијсну анализу), 

- Израде нарту и фотографишу читав OI<OЛIOI терен ноји могу да сагледај у, 
нэо и прибележе тачна места на нојима су узели узорне и 

- Поставе сеизмичну, радијациону и магнетсну инструменталну опрему , ноја 
11е е 1\итовати радном лодатне на Земљи још дуго времена по њиховом одласну. 

Можда најl<ритичнији трснутан читаве енследиције је лолетање горњег дела 
Месечевог модула са Месеца и његов рандеву са целином у Месечевој орбити , јер 
лолетање треба обавити без ннанвс помоhи са стране у прорачунима и оријентацији. 
За невољу, опет, маневар рандев уа и спајања у Месечевој орбити моhи he да обави , 
у нужди, и Командни модул. 

Пошто су се 2 селенонаута пренрцала у Командни модул, отначи се од њега 
Месечев модул, обрне преостала целина и УI<Ључи ранетни мотор Сервисног модула. 
После рада овог мотора од оно 150 сек , I<Осмични брод убрзава се до 8736 км /•tас, што 
је довољно да се домаши Земља за OI<O 60 часова безмоторног лета под утицајем гра
витационог nоља. У овој фази нритично је вођење летелице , јер се тачно мора nого
дити коридор изнад Земље висон само 64 км, да би се Командни моду л безбедно сnу
стио на Земљу. Наиме, за случај лребацивања, он би се nретворио у вештачки Земљин 
сателит који би дуго крущио оно Земље и његова nосада, унолино је не би на нени 
начин сnасли, исцрпла би брзо све раслоложиве ноличине кисеоника и угуши ла се- У 
другом случају, лодбацивању, Командни модул заронио би у гушhе слојеве атмос
фере nод исувише великим углом . То би, с једне стране, довело до његовог nрете
раног загревања а с друге, до наглог ночења, што би у оба случаја било фатално за 
посаду брода. 

Пред улазак у Земљин у атмосферу, Сервисни моду л се отначи а Командни моду л 
обрће помоћу соnствених маневарских ранетних моторчића тано, да својим затупастим 
толлотним штитом-основом nродире у доње, гушЋе слојеве ваздуха, ла се његовим 
сабијањем и трењем усијава до знатно више температуре но што је то био 
случај код вештачких Земљиних сателита. И овде, трење о ваздух ночи летелицу до 
брзина на којима је већ могуће да - падобран успори си лазан. Спуштање Командног 
модула са посадом обавља се на ВО!\У-

Владисла8 MaШoвuli, дипл. инж . 
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Amerjcka astronomka Barbara Л1. Л1iddle/mrst, оЬја,,ј)а је nedavno, u casopjsu 
Grjлjd~ke opservatorjje " The Observat гу" (1960), jedan veoma jnteresantan clanak. 
Njena studjja predstavlja jedan od najvecj11 se1eno1oskjh рг nalazaka ove decenjje. 

Posle detaljne anaJjze pjsanih dokumenata о posmatranjjma Meseca u poslednjih 4(!() 
godjna, Midd/e/шrst је konstatovala: posmatracj su oko 200 puta uocjJj prolazne promene 
(pojacanje sjaja, pгomcnu Ьоја) na Mesecevoj povг§jnj. Tak\'U jednu pojavu prvj put su 
zabe1efilj ПO\'embra 1540! Ovakve svetle pegc ј razne promene Ьоја, redovno crvenkastih 
лjjansj , Ьilo је podjednako ј na osvetljenim ј na tamnim delovjma Mesecevog kotura. Pre
cnik pojedjnih pega Ьiо је 1-2 km. Vremensko trajanje ove pojave menja1o se od nekoliko 
mjnuta do nekoljko casova. 

Midd/e/шrst је jspjtjvala da )ј ovj posmatгackj podacj nisu mofda u vezj sa lumj
riescentnim pojavama Meseceve povгsjne (lumjnesccncjja је takvo svetlosno zracenje koje 
emjtuju te1a koja su na temperaturj ni~oj od tempeгature usjjanja ; fosforescencjja ј fluores
cencjja takode prjpadaju ovoj grupj pojava.) Ako na Mesecevoj povr§jni nastaje lumjnes
cencjja, tada је to verovatno prouzrokovano utjcajem Sunceve aktjvnostj ј)ј kosmj<'kog zra
cenja. Medutjm, jstrazjvanja u vezj s tjm dove1a su do negativnog rezultata, pokazalo se, 
najme, da nj jz vasjone prjstjg1j protonj nitj u1tгavjoJetna, rentgentska ј)ј kosmj('ka zracenja 
nemaju dovoljno energjje da Ьi jzazva1a ovak,,o intenzivno svetlucanje na Mesecu. Prema 
tome mora Ьitj recj samo о џzrocjma poreklcm jz unutrэsnjostj, sto kazuje da Mesec jos 
л ј jz Ьliza njje " mrtvo" nebesko te1o ! Р ја,,с u cenih povecanja sjaja ј promena Ьоја лjsu 
u vezj sa Suncevom aktjvnoscu. 

Amerjckj jst.razjvac Meseca Jack c,-~ell kojj је jcdan od najpoznatjjih poznavalaca 
Meseca nase epohe, ''е(: је i ranije ukazao na to da ve(:jna ovih pojava nastaje onda kad је 
Mesec Ьljze Zem)jj, а manjj deo onda kad је na najvecem uda1jenju od nase p1anete. Ovu 
konstatacjju u potpunostj su potvrdj1j rezu1tati j srrazjvгnja Miss Middleћurst. Kad је naj
bblj ZemJjj na Mesec najjntenzjvnije deluje Zem1jjno prjvJacenje odnosno njeno pJjmsko 
dejstvo, а na najvecem udaljenju od Zemlje ovaj utjcaj је mjnimalan. 

U оЬа slucaja nastaju naponj u Mesecevoj korj ј jspod nje. Prema zamjsJi Midd/e
lml·st-ove, ovi naponj, odnosno promene nарола , izazjvaju jzbacjvanje gasova iz unutras
njostj Meseca na njegovu povr§jnu, - mozda zajedno sa rastop1jenjm stenama, lavom. 
Izraelski geofjzjcar Pekeris jos је 1940. ukazao na to da se pod uticajem istog tipa, pod 
dejstvom Meseceve plimske sile, jz stena, koje sadrze naftu ј vodu, nafta ј voda zbog promene 
nарола perjodicno jzbacuju na povr§jnu. Profesor Imbo, djrektor opsevatorjje na Vezuvu, 
s)jcnjm uzrocjma, u vezj sa Mesecom, objasnjava prcmenu aktjvnostj Vezuva. 

Prema jstrazjvanjima engleskog strucnjaka za Mesec, Patrick-a Moore-a i drugih 
- а to prvenstveno pada u осј - ove pojave na Mesecu njsu rasporedene na povrsinj 
ovog nebeskog tela ро prjлcjpu slucajnostj, nego se pojavljuju ј)ј u unutrasnjostj, odnosno 
na rubu, vecih bazena (cesce na rubovjma) ј)ј u nekjm " specjjalnim" kraterjma. Takvj 
su, recjmo, Tycho, Clavius, Grimaldi ј Sћickard. Ovj kraterj ј)ј su centrj sistema svetlih 
zrakova (kao sto smo vec spomenuli, svet1i zracj su svetle trake koje polaze od pojedinih 
Mesecevih kratera ј povlace se u raznjm pravcjma) ј)ј pripadaju onoj grupj kratera сјје је 
dno tamno, bazaltnog tjga. Ovi poslednjj kraterj pre Јјсе na bazene nego na vecjnu kruznjh 
planina Meseceve povr§jne. Na kraju, u grupu specjja)njh kratera treba stavjtj ј Alphons, 
gde је Kozirev prjmetio vulkansku aktjvnost, kao ј Aristarh, u сјјој unutra§njosti su se 
takode pojavj)e neke "sumnjive" promene Ьоја koje potsecaju na vulkansku aktjvnost (sl. 1). 
Istovremeno, medutim, i to је veoma jnteresantno, na povr§jnama kontjnentalnog tjpa, 
koje su pune kratera, poveeanje sjaja i promena Ьоје su veoma retke pojave. 

Raspored mesta, gde је do§1o do povecanja sjaja, veoma mnogo podseca na polozaj 
vulkanskih pojaseva па ZemJjj, kojj prvenstveno zaokruzuju ogromni bazen Tihog okeana. 
АЈј, jpak, ova s)jcnost јо§ ne daje pravo da predpostavjmo potpunu podudarnost, jer se 
jstorjjat Meseca ne§to raz)jkuje od jstorjjata Zemlje. Medutjm, neosporno је to da se na gra
nicama Mesecevih bazena nalaze duboke pukotjne ј prova)jje, duz kojih ј dan danas moze 
da postoji zjva aktivnost - deJjmieno pod uticajem pJjmskog dejstva Zem1je, а deljmjeno 
zbog razloga сјјј su izvori u Mesecevoj unutrasnjostj. Ovde mozda mozemo ocekivatj ј 
potrese (slicne zemljotresu na Zemljj) (sl. 2). Vulkanska aktivnost, kao sto to uocavamo na 
Zemljj, najce§ce је u ve:~;i sa sei:~;mЩdm aktivnim regionima. 
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RAZVOJ MESECA 

Vec smo spomenulj da ј е - prema Di,·ac-G1'1Ьen-o\roj teorjjj- sjla prjv\acenja mcdu 
nebeskim teljm a u proslos rj Ьј\а zп a tno veca nego danas. Ako ј е to jstjna onda ј е ј u unu
trasnjosrj nebe kj ll tela prjrjsa k Ьiо veCi ј Mesec ј е mogao jmarj svoje jezgro. 

Prema reor jjj mada r . kog profe ora L . Egyed-a , Zemljjno jezgro, zbog ve\jkog prj
rjska, nalaz j se u , metaJnom" ranju . То znacj da su atomj, koje cjne jezgro, izguЬiJj, zbog 
ogromnog prjrjska, svoje spoljne elekrron-lju ke ј na taj nacjn karakterjstjke ove materjje 
prvoЬitno s jlikarne, postale su sljcne osoЬinama merala. Medurjm, ako se prjrjsak spusrj 
jspod jedne krjrjcne vrednosrj, tada - prema Egyed-u- aromj formjraju nove spoljne e\ek
tron-ljuske ј na raj nai in se povecava zapremjna aroma . А posro se, prema Dirac-G1Љert
-ovoj reorjjj , gravjracjja smanjuje tokom vremena, zaro se smanjuje ј prjrjsak u Zemljjnoj 
unurrasnj osrj , Egyed smatra da О\'0 dovodj do toga da se jedan deo " metalne" marerjje 
Zemljinog jezgra posrepeno pretvara u " normalnu" s j\ jkarnu marerjju, сјја је zapremjna 
veca. Ovaj proces konacno dovodj do opsteg sjrenja Zemlje (Egyed, 1956) .. 

Ova reor jja moze da se prjmenj ј na Mesec. Prema tome, zapremjna Meseca Ьila је 
nekad oserno manja nego danas . Prema nasjm ranjjjm jzracunavanjjma (1960.), Mesec se 
mogao sjrjrj oko 40-42 mjJjona godjna. Medutim, dok se sjrenje Zemlje ј sada nastavlja, 
dotle је Mesecevo vec ranije zavrseno. · 

Prema novjjjm jsrrazjvanjjma (Ht!dervdтi, 1964). sledj, medutjm, da sjrenje Meseca 
nije teklo uvek ravnomerno. Kada је precnik Mesecevog jezgra smanjen na vrednost jspod 
1000 km, tada ј е - prema teorjjj engleskog geofjzjcara Ramsey -a- pocela serjja ve\jkjh 
eksplozjja u Mesecevoj unutrasnjosrj . Као posledica tih eksplozjja, doslo је do stvaranja 
dzjnovskih mehura gasova, kojj su tezj)j da prodru u pravcu Meseceve povrsjne . Kada su 
mehurj s·jgJj do cvrste kore, onda su ј е ј)ј prova\jJj jJi su pod njom eksplodjrali. Ovo је , kao 
sto to pokazuje analiza teorije madarskog geofjzicara В. Mohdcsi-a (1 960), dovelo do stva
ranja krarera i kruznih planjna na Mesecevoj povrsinj, 

Razumljivo је da kad tretiramo pitanje nastanka Mesecevih krarera, moramo uzet 
u obzir-i u slucaju da prihvatjmo verodostojnost " mehur-teorije"- mogucnost postojanjai 
i drugih uzroka. Pad kosmjckih tela,oblcna eksp\ozivna vulkanska erupcjja,konvekciona stru
janja - sve ovo, i niz drugih faktora mogli su odigrati ulogu pri formiranju danasnjeg lika 
Meseceve povrsine. Prema rome, moguci su i takvi krater j, koji su stvoreni jos u ono vreme 
kad se Mesec ravnomerno sirio i kad jos nisu росе\е one unutrasnje eksplozije, koje su do
vele do stvaranja pomenutih mehura gasova. 

Pored ovog, treba imati na umu da se Mesec u znatnoj meri uda\jjo od Zem\je i da 
se pri tome izmenjla i brzjna njegove rotacije. Udaljavanje od Zemlje ј promena brzine ro
tacije stvorjJj su u Mesecevoj kori i untrasnjosti razne mehanicke napone, kojj su se kom
Ьinovali sa drugim _, uticajjma, kao sto је , recimo, sporo sirenje Meseca. Ртета tome, vidi 
se daje istorijat Meseca veoma zamтien i da jos nismo u stanju da u zadovoljavajucoj meri oce
nimo svaki faktor koji је mogao utjcati . Meseceva povrsjna reprezentuje bas ovaj kompleksni, 
heterogeni uticaj. 

SELENOLOGIJA : " GEOLOGIJA" MESECA 

U odnosu na " geofjzjcku" - tacnije : selenofizicku- isrorjju Meseca, "selenoloska" 
istorija је nesro prosrjja. Selenologjja nije nista drugo no geologija primenjena na Mesec. 

Ako se dve geoloske tvorevine (vrsta stena),razlicite srarostj, nalaze jedna iznad druge , 
tada је u v.eCini slucajeva starija ona stena koja se nalaz j u vecoj duЬinj- pod uslovom da se 
na toj terjtorjji u meduvremenu nisu odigra)j takvi procesi u kori; koji Ьi izazvali obrtanjc 
celokupnog kompleksa stena. Pri ispitivanju strukture Meseceve povrsjne ovo је taj prvi 
korak u pokusaju da se tvorevine razne starosti razdvoje jedna od druge - bas na toj osnovi 
da sto је stena duЬ\je , tim је starija. 

Posto na Mesecu nema kise i vetra, ne postoje reke ili gleceri , povrsina је vise sa
cuvala prvoЬitni izgled, osetno se bolje "konzervirala" nego sto је to slucaj na Zem\jj . 
Njje iskJjuceno da је nekad i na Zem1ji Ьilo mnostvo velikih kratera, koji su licili na Meseceve 
kruzne p1anine, ali ih је erozija vec skoro potpuno unistila . Meseceve stene raspadaju se 
prvenstveno pod de1ovanjem pada velikih meteora i procesa izazvanih velikim izmenama 
temperature - pri ovoj konstataciji smo zanemarili mogucnost da se povrsina promeni i 
pod uticajem eventualne vulkanske aktivnosti i potresa. lzvestan uticaj mogu izazvati i 
Sunceva ultraljublcasta i rentgenska zracenja, kao i kosmicko zracenje, jer ova zracenja 
nastoje da razЬiju kristalnu struktщu miдerala щi kojih su sastavljeJle stene. · 
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ТаЫiса Т 

Doba 1 Epoha 

Savremeno 

K opemikovo 

Eratosteuovo 

а) Aтђimedova 

Мате Imbтium 

Ь) Apmiпska 

Pre-Мате-Imbтium 

S/. /. Mesecev kтаtет Aтistarh i n;egova 
okolina. Stre/ice pokazuju па dve kтuzne 
i па jed11U elipticnu fоттас1ји pega. Ova 
pos/ednja је па unutтainjem тиЬи kтаtета 
Aтistaтh. Ртета Barr-u i Gтеепасте-а . 

1 D ogadaji 

Formiranje Meseceve po\>rsjne је uglav
nom zavrseno. Medutim male promene 
(vulkanjzam?) su jos moguce. 

Formiranje onih kratera koji imaju jasno 
vidljiv sjsrem svetlih zrakova (na primer : 
K opernik, Ty cllo, Кер/ет). 

Stvaranje onjh kratera cije sisteme svet
lih zrakova danas vec ne vidimo, (na pri
mer : Eтatosten). 

Intenzivno talozenje materije koja pre
kriva bazene - verovatno usled jz)iva 
lave. Nastajanje kruzne planine Aтhimed. 

D ogadaji u vezi sa formiranjem bazena 
Мате Imbrium, stvaranje planinskih 1ana
ca oko bazena - medu njima i Арепiпа. 

Detalji jos nisu poznati 

S . 2. Tтanzientпe pojave па Mesecu. Ма/е 
crne pege pokazuju опе delove povтiiпe, gde 
su и poslednje vreme Ы/е pojave promme 
sjaja i izmene Ьоја. Mozemo primetiti da 
OfJe pojave najceit!e nastaju па ruЬOfJima 

Ьмт<~. Рт~та Middlehurst-u. 
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Prema tome, izrtcava11je Meseca moze 11 iz vemoj mai potpomoci i bo/jem upozпavanju 
Zemljine proi!osti, posto su па M esecu s teпe ostale u prY Ьitп т staпju. 

Prj odredjyaпju relatjyne star srj stena kori n moze posluziti i medu оЬп.i raspored 
kratera. U okolin.i Yelikih kratera пa l azim o Yeliki br ј tZY. sekuпdarni h kratera, koji е па
паlа.zе. zЬijen.i .јеdап pored dru~ ga. Oru su Yer Уаtпо mladi d Yel ikog, pг i marпcg kratera 
u CIJOJ se okolшr пalaze. astal1 su Yer Уаtпо па taj nacin sro је iz uпutra s пjosti yeJike, su
sedne kruzne plaruлe izbacena iz,resna k licina materije i опа se zarila u MeseceYU povrsinu. 
Ako је .doticn.i veliki krater nastao pos le eksplozije jed n g dziпoYsk g mehura gasova, onda 
su .mal1 sekuпdarru krater1, u bli ziпi , пas ta li zahvaljLJjuci razbacanim "srcama". Ako је Ye
!Jk.i krater пastao upadom jednog meteora ili planeroida, situacija је i опdа ista. Ali, ako је 
velika kruzпa рlапiпа пas t ala ро le оЬi спе ali svakako ekspl ziYпc YLJ i ka п ke erupcije, 
опdа su sekuпdarn.i krateri , u sused tYll tragovi pada vu lkanskih bomЬi. 

Na fotografijama, koje Ll naci nili sovjetska Lllпa-9" i americk.i , Sшveyor-J ", 
vide se ј tercijarпi krateri. Оп i u veroYatno пas ta li р d uti ајет odpadaka i zbaceп.ih iz 
sekundarn.ih kratera . Veli ci п a tercijarn.il1 kra te ra i zпos i od nek liko deka aпtimetara do 
пekoliko metara, а sekllпdarn.ih od nekoliko metara do пeko l i ko deka - ili l1ektometara. 
Medu primarпim kraterima precJtik пajmaпjih је пekoliko stotina metara, а пajvetih vise 
od 200 km. Jos vece kraterske tvoreYiпe , postoje samo па drugoj s t· raпi Meseca- to SLJ vec 
pomeпuti talasoidi. А prosecaп precnik Ьаzепа је rcda ''e liciпe 500- Ј 000 km. 

. . Relativпu starost kratera iZLI CЗYa li Sll: leпjiпgradski geomorfol g Habakov , eпgle ski 
JstrazJvac Meseca Fielder i americki seleпol og Baldwiп . U п<1vije vreme па o\rom proЬiemu 
rad.i Shoemaker, takode americk.i пaucпik. 

Sho,e;nal_ur ј njegoYi saradruci su utvrdili da su sekundami karteri uglavпom mladi 
od "mora , t). Ьаzепа. 

Na osnoYU fotografija americkill Mesecevih rakcta tipa "Rапgег" utvrdeпo је da 
su sverli zraci - vec ran.ije vj se puta spomeпuti - fo1·miraпi d desetiпe luljada sekuп
da~пih kratera ј materije koje su on.i izbacili ; пeki od пjih mogll Ьiti m ozda оп е pllkotiпc 
ko)e su do vrha парuпјепе j skri s tali saпom \avom. · 

Zracj, kojj polaze od kruzпe plan.iпe K opel'l'lill, cij i ј е p iecпik 90 km , репјu se па rub 
susednog kratera Eratostena. Iz O\'Oga neosporпo sledi da ј е izmedu ОУа dva kratera El·a -
tosten starjjj, · 

Uzjmajuti и obzir raspored svetlih zrakova i dru ~;' l1 povrs iп ~ kill karakteristika, 
Geoloska sluzba Sjediпjenih drzava izradila је pregled koji sndrzi re l at iYJШ " starosr zi\rota" 
formacjja na Mesecu. Tablica I sadrzi te podatke. 

Da Ьi dopuпili OYU taЬiicu , pokusali su da рrосепе i apsolutno vremeпsko trajaпje 
pojed.inih doba. Medutim, dok је опо sto smo dosada rekli zasnovaпo па posmatraпjima, 
ра prema tome sa velikom verovatnocom se moze smatrati Yerodostojn.im, dotle se procena 
apsolutnog trajaпja doba moze smatrati veoma hipoteticпom. Prema ovoj р~осепi, Koper
nikovo doba је zapoceto pre 600 miliona godina (ројауе u Zemljiпoj istoriji pozпajemo sa 
zadovoljavajucom tacnoscu takode za unazad 600 miliona godina). Eratostmovo doba moglo 
је pocetj pre 4 milijarde god.ina, Мате ЈтЬп'ит (More Kisa) staro је verovatno 4,5 mili
jard.i godjna, ра prema tome stvoreпo је u Mesecevo " decje doba", jer se moze proceniti 
da su i Mesec i Zemlja stari 4,6 milijardi godina. 

Prev. Dr D. Teleki Р. Hedervdri 

НОВО О ЗАГОНЕТНИМ ЗВЕЗДАМА Т БИКА 

Амбарцумјан је поназао дз су звезде типа Т Бина младе звезде, ноје су се обра
зовале у групама , у танозваним Т-асоцијацијама, и ноје још нису успеле да дођу 
у стационарно стаље. Оне емитују, нао обиЧЈЈо, слободне и везане елентроне . Први 
дају непрекИдни, а они други линисни спентар. А за звезде типа Т Бина још је нарак
теристиЧRо непренидно зрачеље у ултраљубичастој области спентра. 

Кољеснинов и Франн-l{амењецни* уназивали су на могу:\шост објашљеља 
спентра ових звезда полазе :\;,и од својстава неуравнотежене плазме. 

Сразмерно недавно објављ~ни. резултати фотометрисних посматраља Мендозе** 
несумљиво поназују да у спентрима звезда типа Т Бина постоји изобиље инфра
црвеног зрачеља. Добијени подаци имају велини знача ј за разумеваље механизма 
зрачеља тих необиЧRих звезда, чији се сјај меља с временом на сасвим неправилан 
начин. 
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Објашљеље неуравнотеженом плазмом заснива се на истој појави индуцираног 
зрачеља нао ~~ ефенат ласера , али с том битном разлином да се ту тај ефенат испољава 
у непреющном спентру. Наведени совјетсни астрономи претпостављају да у тим зве
зn:ама нередовна нретаља износе на површину гушhа места неуравнотежене плазме , 
ноја садржи велини вишаЈ< слободюLХ елентрона. Под дејством зрачеља елентрони 
nрелазе у ни.же стаље , то јест , они се спајај у (реномбинују) са јонима , стварајући неу
тралне атоме. Рачун nоназује да танва индуцирана реномбш1ација може објаснити 
основне особине сnентра и има нена nреимућства над другим хиnотезама. 

Очею~вало се провераваље од мереља инфрацрвене области спентра . Реном
бинација на шtжи ниво даје ултраљубичасту светлост, а на виша rюбуђеља инфра
црвену светлост . П обуђених атома на горљим нивоима знатно је маље него на дољим. 
Ано излучена светлост изазива индуцирану ре номбинациј у, онда је на за инфра
црвену светлост нарочито јана , ј ер је мало побуђених атома ноји би ту светлост могли 
аnсорбовати . Стога се у инфрацрвеној светлости може најланше стварати на о лави.на 
растући светлосни потон , сл ичан ласеру . Нова мереља Мендозе стварно су поназала 
да звезде типа Т Бина излучу ју врло много инфрацрвене светлости . 

Ано се уnореде подаци, на nример , звезда Р\ХТ Кочијаша , Т Бина и R Једиорога , 
са спентром нормалне звезде , онда се нонстату је обиље ннфрацрвеног зрачеља , а 
тано и. треба да буде нод нндуциране ре1<омбинаЦ11је . 

Подаци о природн зрачеља нестационираних звезда тиnа Т Бина битни су за 
унључнваље у астрофнзину представа о силно неуравнотежено ј nлазми. 

* Астрономичесний журнал, .1963 , 235 , 1964, 78 , 1965, 67 . 
** Astropћys ical Journal У . 143, 1966, 1010. 

Гсоршјс Бороц~;11 

ГОДИШЊА ДОБА 

Сунце се привидно помера међу звездама по нругу ноји се зове енлиптина. На 
тој својој путањи оно у тону године обиђе једном оно небесне сфере. Еплиптина и 
небесни еЈ<ватор су међусобно нагнути под углом од 23 ,5 степена . Због овога осо
вина Земље не стоји вертинално на љеној путаљи већ је према овој нагнута за оно 
66,5 стеnени. То значи да l>e поједини делови северне и јущне Земљине полулопте, 
на љеном стварном годишљем обиласну ОЈ<О Сунца једном бити ближи Сунцу други 
пут опет даље од овог . У тим периодима делови Земље биће различито загревани 
од Сунца. Отуда онда потичу, грубо речено, и различита годиiШьа доба. 

Погледајмо сад слю<у. Круг на љој претставља пресен небесне лопте. Елиnса 
претстављена тачнасто је енлиптина а она извучена пуном линијом је небесни енватор. 

На енлиптици имамо 4 важне тачне: 2 енвиноцијсне и 2· солстицијалне. Екви
нонцијсне тачне су чворови, тј. тачне пресена енлиптине са небесним енватором. Једна 
се зове пролетља или гама тачна (у), а друга је јесеља тачна (~). Ано ове две тачне 
спојимо једном правом, па на ову повучемо, пролазећи нроз средиште елипсе ноја 
претставља енлиптину, управну, добијамо на енлиптици друге две тачне . од нојих 
једна (S 1) претставља летљи а друга (S.) зимсни солстициј . То су тачне у нојима 
Сунце стоји на највишем мorylieм одстојаљу од небесног енватора, лети односно зими . 
На тај начин добијамо 4 нвадранта дефинисана овим таЧЈ<ама ; ySI; sl ~; ~ s.; s. у. 
Годишље доба је време за ноје Сунце пређе поједини од ова четири нвадранта. Тра
јаље сваног од 4 годишња доба износи приближ;но по З месеца. али је ипан нејед
нано јер нретаље Сунца на енлиптици није равномерно . ПРОЛЕЋЕ почиље 21 
марта у тренутну пролаза Сунца нроз тачну гама (тј. нада прелази са јуж;не на се-
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верну хемисферу). У томе тренутну и рентасцензија и денлинација Сунца су = О . 
То је пролеkљн енвиноЈщнј ил11 пролеkња равнодневюща . У тону пролеl1а денли
нација Сунца је северна (нма предзнан + ) н стално се повеkава. Пролеkе траје до 
21 јуна тј . до тренутна у Ј < .\\е Сунце пролази Ј< рз тачну S, Почетан пролеkа но
тира се још и по тре н уТЈ< у у "оме Сунце улази у зодијачни знан Овна (у Aries) . 
ЛЕТО почиље 21 ј ун а у тренутну нада Сунце стигне у тач"у S, тј . тачЈ<У летљег 
солспщија. Тада је дущfща Сунца ().Q) ~ 90•, рентасцензија Сунца (ех О ) - бh , 
денш~нација Сунца (80 ) ~ + zз • 27 ' , у Ј<оме тренутну Сунце се налази на највеkем 
одсТОЈаљу северно од небесног енватора. У ТОЈ<у лета денлинација Сунца је танође 
северна али јој вредност опада. Лето се завршава 23 септембра над Сунце стигне 
У тачну ~ тј. У тренутну јесељег енвинонција - јесеље равнодневнице. Почетан 
лета се још иотнра и према трен утну над Сунце улази у зодијачнн знан Рана С€9 
Сапсеr) . 

Ј ЕСЕН почиље 2З септембра у тренутну нада Сунце стигне у тачну ~, у тачн'' је
сељег енвинонција - ј есеље равнодневнице, тада је дужина Сунца = Ј 80°, ректас
цензија = 12h, де Ј<линација = 0". У тону јесени де 1<ЛЈ1 нација Сунца је јужна (има пред
знан -) и вредност јој стално опада. Јесен се завршава 21 децембра, у тре нутну нада 
Сунце доспе у тачну S2 тј . у тачЈ<У зимсног солспщија. Почетан јесен и се још нотvра 
и према тренутну у номе Сунце улаз и у зодијачни зна н ваге с~ LiЬra). 
ЗИМА почиље 21 деце 11бра, у тренуТЈ<У нада ј е Сунце у тачни S2 , тј. у зи м сном солсти
цију, то је тачна нa jв e ller одстојаља Сунца јужно од небес1юг енватора. Тада је 
дужина Сунца = 210• , рентасцензија = 18h, денлинација = - 23• 27'. Ово је најнижа 
~~едност Сунч : ве ДСЈ<ЈЈИнације. У тону зиме денли наци ја Сунца ј е јущна али вредност 
ЈОЈ расте. Зима се завршава 21 марта у тренутну пролетљег енвинонција тј . Ј<ада Сунце 
поново доспе у тачну у. Почетак зиме се нопiра још и према тренутЈ<у с,тнчевог ,,лаза 
у зодијачни знан Јарца (,:0 Capricornus). ' • 

Сунце се на еклиптици не I<peke рав номерно. Ова периодична неједнакост се 
назива једначином сред11 шта . Када би ова једначина била равна нули, свако год 1 u:ња 
доба би трајало тачно по једну ч::твртину године, данле 91 , З дана . Међутим Сунце 
стиже у тачну пролетље равнодневнице за 1,9 дана раније, а у тачну летељr солстиција 
за свега 0,4 дана раније. Према томе трајаље годиШЊfЈХ доба износи: 

Пролеkа 91 ,3 + ( 1,9-0,4) = 92,8 дана 
Лета 91 ,З + (0,4 + 1 ,9) + 93 , б дана 
Јесени 91 ,З + (-1 ,9 + 0,4) - 89,8 дана 
Зиме 91 , З + (-0,4-1 ,9) = 89,0 дана 

Видимо дакле да Сунце остаје на северној хемисфери Ј 8б,4 дана а на јужној 
само 178,8 дана и због овога је јужна хемисфера просечно хладнија од северне хе-
мисфере. Р. Д. 
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Нов поступак у снимању звезда. 
- У одсеЈ<у за п уштаље балов а На
ци оналног центЈ:а за испипшање про

стора у Ajre-sur-Adour (Францусна) 
остварен ј е први п ут у свету опит усме 
раваља једно ј стабнлизовзноr балова 
на једној одређеној звезди. Прециз
Јюст стабилизације била ј е реда Ј О 
лучних сенунада. 

Балон велю<их димензија, тежан 
200 нилоrрама, имао је задата!< да сними 
у ултраљубичастој боји звезду Денеб 
у сазвежђу Лабуда . 
Оп и т је изведен З . Х. 19б7 год. поп 

одличним условима и балон ј е у тону 

2 сата достигао висину до ЗО ниломе
тара. 

Контрола са Земље је понаэала да су 
све оnерације потпуно исправно фун
кционисале. Балон је враћен у одли
чном стаљу и резултат се , после разви

јаља фотоrрафских плоча, поназао нао 
nотпуно успео . 

" Breves N ouve lles de France" 
9бl од 4. новембра 19б7. Р . ,(. 

Nov dzinovski krater u Africi. -
Astronauti su sa "Gemini 4" naciпil i 
114 kolor sпi maka Zemlje sa rucпom 
kamerom od 70 mm." 

Na jednom od ovih snimaka vidi se 
jedna kruzпa formacija u пajпepristu
pacnijoj oЫasti Sahare, Ыizu planine 
TiЬest i u repuЬlici C::ad, 11 О kilometara 
jugozapadпo od Emi Kousi , пajveceg 
\•rha u Sahari. 

Ova kruzna formacija koпceпtricпo 
izbrazdaпa је precпika 18 km. Njena 
Ыizina pored kvaternih vulkanskih ob
lasti oko Ti!Ьest i na prvom mestu navodi 
na pomisao da је ona vulkanskog porekla. 
Medutim slicnost sa fos ilinim kraterom 
u Kanadi mozda Ьi opravdala shvatanje 
da је ро sredi krater preostao pos le pada 
nekog ogromnog шeteorita , kao sto је 
slucaj sa Clearwater Lakes u Kanadi 
ili Rkhat kraterom u Mauritaniji, koje 
је takode snimio " Gemini 4". 
" Sky and Telescope", 19б7, juli 

R. D. 
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Mikrominijaturnu kosmiёku kap
sulu ABL (Automated Biological Labora
toJ· y), p'redlт id e пu za izba di vaпje па po
'' r s iпu M arsa u ci lju i pit ivaпja znakO\'a 
z i\тota na toj planeti , izradila је americka 
komparuja Filko-F01·d. Kapsula ј е s паЬ
dе \тепа uredaj ima za iz\тode nje se rije 
eksperimenata prema programu koji се 
Ьiti komaпdovan ili sa Zemlje ili preko 
racunara u samoj kapsнli . Kapsula ima 
oЫik dveju polulopti razlicitog precnika, 
sрој епЉ svojim pre ecenim poнsiпama. 
Prema opitima izvedenim па Zemlji, 
pos le spustanja kapsule na tle оЬе po
lulopte sc ra klapaju na ро tri iseёka i iz 
kapsule se izvlace i postavljaju potporne 
poluge i iп trumenti med u kojima se na
laze i sprave za uzimaпje uzoraka tla kao 
i uredaji za snimanje. 

В.А . 
1/ op•·osi • ·akctнoj telmiki, 8, 19б7 

Ode1jenje "Konvejer" firme " Dze
neral dajnamiks" sklopilo је sa vazdu
hoplovnim voj п.im sпagama SAD ugo
vor na suп1u od 4,3 nн lюпа dolara za iz
radu cetiri dopunska sate lita tipa OV-1 
za nаuёпа ispitivanja (N o. 15, 17, 18 i 
19) i za izradu m rora petog sate lita 
istog ripa (No. 16). Sare li t i No. 17 i 18 
treba da budн izvedeпi па skoro kruznu 
orЬitu па vi i11u od k 550 km, а satelit 
No. 19 па "isregnutu" e l ipticпu r Ьitu sa 
maksima lпim udaljeпjem od po\тrsine 
zemlj e od 5500 /ии. N a sate li ttl No. 17 
Ьiсе pos la\т lj e пi шedaji za isp irivanjc 
kosmiёkiћ radij aci ja i rentgeпskog zra
cenja Sunca, па sate litu No. 18 - ure
daji za ispitivanje karakte гis rika j oпos fe re , 
merenja elektromagпe lske iпterferencije 
па orЬitalnim visin ama i za ispirivanje 
suncaпih radi jacija, а па satelitu No. 19 
- uredaji za mereпje eпergi j e ёestica i 
nivoa radijacija uпutar Van-Alenovog 
pojasa. 

Cilj svih ovih eksperimenata su dalja 
ispitivanja uticaja radi jacija na posadu 
kosmiёkih brodo\'a 

(l11teravia Air Lcller, No. б340, р. б, 
19б1) В.А. 
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U toku leta kosmickog br da " Sur
\'cjcr 5" koji sc septembra pi"osJe g dine 
meko spustio na Mesec dosJo ј е do gu
bitka heJijuma iz sistema kojim е dovodi 
gorivo u moto г . RazJog za ovo ј е biJo ne
potpuno zatvaranje ventiJ a posJe vrsenj a 
korekcij e puta. Zbog te nepra \1 iJл os ti 
motor za kocenje letiJ ice ukJjucio se na 
rastojanju od 45 km od Ме еса, umesto 
na 8З km, koJiko ј е biJ o pred,,iden pro
gramom . 

(V opr. r·ak. telz ., Ј , Ј968) В . А . 

Da Ы se ocenila priroda povrsin c 
Meseca sa \la ion kog broda " Survej e1·" 
pustena su u rad , р Је pustanj a na Me
sccevo tJe , dva raketna motora za rcgu
Jaciju poJozaj a. D cjstv reakti vnih mJa
zeva tiJ1 motora, koji su radiJi 0,2 sec i 
razvijaJi potisak od 7,7 do 12 kg, nij e 
izazvaJo ројаvн uduЬijenja na Mesecevoj 
povrsini nitj podizaпje оЫаkа prasi11 e. 

( Vopr·. rak. telz ., Ј , Ј9б8 ) В. А. 

U SAD је razrade11a varij anta Jetcce 
pJatforme za Mesec koja се biti opremJj eпa 
sa dva sinhrona raketna motora, cjji ј е 
potisak 270 kg. Vreme trajanja Jeta ovc 
Meseceve pJatforme moze da dostigпe ј 
Ј 4 minuta, pri сепш platforma moze da sc 
dopunjava gorivom (azotпitetroksjd ј ae
rozin) iz rezervi sa Yasionskog broda. 

Zemaljska ' 'arijanta letcce platforme 
" Pogo" prosla је 27 opitnjh leto\1a; О \IЗ 
platforma pretstaYija eksperimentalni sttl 
panj za razradu Yarijanata platformj sa 
Yecom daljjпom leta. Као pogonska ma
terija za raketne motore korjscen је vo
donik peroksjd . 

(Vopr . rak. tcll., Ј , Ј 9б8) В.А . 

Firma Honivel predlaze da se pri
mene orЬitalni ekrani za odrediYanje 
jпfracrvenog l1orizonta ZemJje. U toku 
prethodnih eskperimcnata utvrdeno ј е da 
se IC - zraceпja na Yisinama od З5-80 
km nad povrsinom Zemlje nalaze u uskom 
pojasu spektra ugljendjkosjda . Predlaze 
se da se pomocu kosmickog broda ispita 
tacan raspored pojasa. OrЬitalni ekran Ьi 
trebalo da bude ziro-staЬili sana kosmjcka 
letilica u kojoj nece Ьiti pokretnih delova . 
Letilica treba da pretstaYija heksaedar 
sa rastojanjem naspramnih strana od 
Ј З7 ст i Yisjnom od 97 ст. Snabdevanj e 
energijom obezbedilo Ьi se preko б sun
canih baterija . Na letiljcj Ьi se пalazio 
jnfracrveni radiometar kojj Ьi mogao da. se 
usmeraYa prema Suncu, zvezdama i sta
nici na ZemJjj . 

(Jnteravia Air Letter, No. 64З2, р. 
6. 1961) В.А. 
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Firma "Hanfri" u SAD razradila ј е 
sc1·iju minijaturnih slobodnih ziroskopa 
FG 23 k ji rade sa kon tantnim napaja
njem, i k ji se mogu primeniti u istemima 
rabili zacije teledirigovaпih projektila, u 

r rpedima u kapsulam a za spasavanja 
prilikom havarij a i u padobranskim ure
da jima. К 11 trukcija ПОSЗСа Z iГ Skopa 0\le 
e rije mogucuj e sJobodu ugaoпog pome
raпj a ko osa uлнtras пj eg i spoljnjeg 

k\1ira od З б0 ° . 
S pace Age N ews, Ј О N o. 8 р . З Ј 967) 

В.А. 

22 januara 1968 godine iz baze 
Kened i" J a п s iraп ј е pr vi put MeseCC\1 

'~1 odul kosmickog broda " ApoJon" bez 
posade. Ova j deo l a п s iraп ј е pomocu ra
kete-nosaca " Saturn" Ј В i Ьiо ј е izvedcn 
па orЬitu oko ZemJje sa periodom obiJa
zeпja od 90 miпuta. OsnoYni zadatak 
ovog J a пs ir a пja ЬiЈ а ј е pro~er~ гаdпе spo
sobпos rj pogonskjh uredaJ a 1 1 S plt1Yaщe 

sprcmnosrj ovoga deJa za bud.uce Jetove sa 
posadom . f zvestava se da )С lanslr~щe 
prosJo uspe sп i da s н sv1 postavl)eш 
zadaci i s puпjeni . 

(Vopr·. l'al~ . telz. , N o. 4, Ј 9 б 8) В . А . 

Kosmicki brod "Apolon" ima u 
sYom Mesecevom modulu sekciju za uz
J e ta пj e ј sekciju za spustaпje ; ukup11a 
te z iп a izпos j Ј4, 5 tona. Sekcija za spu
sta пj e koja је predvjdeпa za obezbedi
\IЗПje mekog s pustзпja na poYrsinu. Ме : 
seca jma oЬiik oktaedra sa os loncrma 1 
izradena је od aluminijumovih legura . U 
sekciji za poletanje koja је predvidena za 
dopremaпje kosmonauta sa Meseca na 
kosmickj brod " Apolon", nalazi se kaЬina 
u oЬiiku ciJjndra precnika 2 , З т. Prvo 
ispitivanje motora ove sekcjje za spu
stanje pokazaJo se kao nezadovoljavajuce, 
jer је motor radio svega б sec umesto З8 
sec. Dva daJja opita motora ovc sckcijc 
prosJi su uspesпo . 

DaJjj pl a1юvj jspitivanja u Jctu ро pro
gramu " Apolon" predvidaju Jansjranje 
komandnog moduJa sa posadom sredinom 
.1968 godine ј lansjranja celokupnog st
stema ttkljucujuCi komandпi , pomocnj i 
Mesecev modul krajem jesenj .1968 go
dine . 

(Vopr·. 1·ak. telt ., No. 4, Ј968) В .А. 

Saopstava se о mogucjm planoYiшa 
daljega rada evropske organjzacije ELDO 
u oЫas rj jzgradnje raketa nosaca . Ispt
tivanja su pokazala neophodnost usavr
savanja prve evropske rakete nosaca 
ELDO-A. Predlozen је niz programa za 
usavrsav;щje, od kojih se kao najrealniji 
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' s шatra program ELDO-B, iako ra
dovi ро njemu jos nisu utvrdeni . OvaJ pro
gram predvida izgradnju dveju raketa no
saca ciji Ьi prvi stupanj Ьila raketa 
"Blue Strike", а za drugi ј treci stupanj 
predlazu se rakernj rnotori па tecn1 vo
donjk i kiseonjk. Sljcne motore razradщe 
francuska organjzacija SEPR, koja је vec 
demonstrjrala eksperimentalnu varijantu. 

Ukoliko radovi ро programu ELDO-B 
pocnu u 19б8 godini , prvo l ans iг anje dvo
stepene rakete ELDO-B Ј nюze Ьiri 
ostvareno u 1972 godini, а tros tepene ra
kete ELDO-B 2 u 197З godini. 
(Space Fligllte, 10, No. 2, 19б8) В.А . 

Na Me4unarodnom astronauti
ckom kongresu u Beogradu, specijaljsti 
firme "Mak Doпald-Daglas" opjsali su 
projekat rakete nosaca sa tecnjm raketn.im 
gorjvom, koja је predvidena za lansrraщ e 
шeduplanetarnih brodova sa posadom sa 
ciljem leta na Mars ili oko njega. Pogoпsku 
snagu rakete pretstavljaju centralni ra
ketni motor na tecnj pogon sa potiskom od 
4200 tona i 2-5 bocnih motora oko njega, 
koji omogucuju postizanje ukupnog po
tiska kojim se moze izvesti u Zemljjnu 
orЬitu od IIЗ-1800 tona korjsnog tereta . 
Poredenjem s з raketnim motorima na 
cvrsto gorivo, pokazalo se da Ьi cvrsta 
goriva Ьila pogodna samo za tcrete do 
45 tona. 

(Vopr. rak. te/1. 4, Ј968) В . А. 

Firma "E1ektroopitika1" izvrsila ј е 
ispitivanja raketnog motora sa pogonom 
na plazmu u kome је kao gorivo upot~eb
ljen litijum. Motor је radio neprekrdno 
100 casova u uslovima kojj odgovaraju 
kosmickim vjsinama na kojima vlada prj
rjsak od 10-• tor. Pri tome је motor raz
vijao potisak od 150 g, specjfjcni impuls 
od 4000-бООО sec i koeficijenat korisnog 
dejstva potiska iznad 50% . Tvrdi se da 
se vreme rada ovog motora moze dovestj 
ј do 1000 casova, sto potpuno omogucuje 
let posade oko Marsa. 

(Vopr. rak. tell., No. 4, 1968) В.А. 

Na ovogodisnjoj konferenciji Ame
rickog instituta za aeronautiku ј ispitivanje 
kosmickog prostraпstva (AIAA) saops.ter~:o 
је da su zavrsena duza vremenska rspr
tivanja (preko зооо casova) baterija go
rivnih spregova. U toku ovih ispitivanja 
koja . su zapoceta u maju 19б7 godine, 
baterjje su se dva puta iskljucivale i ponovo 
ukljucivale bez ikakvih neispravnosti . 
DoЬivena је snaga nesto veca od 2,5 kW, 
pri naponu od 27-З2 V. 

(Vорт. таk. teh., 1'1о. ,4 1968) В.А . 
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Novu bateriju gorivnih spregova 
koja ima оЬЈјk trake namotane na jezg~o 
razradila ј е firm a Monsanto. Traka Ј е 
jzradena od magnezijumove folije pokrj
vene azotno-haJogenom sme§om . Sjrjna 
trake је 25,4 mm. Ova traka postavljena 
u bateriju , reaguje а elektroljrom ј osio
bada eJektricnu energiju . 

( Vopr·. r·ak. telz. N o. 4, 19б8) В.А. 

један сјајан болнд. - На дан 22 
ј у на Ј968, O I< O 2111 18m СЕВ, са тера
се Народне оnсер ваторије на l(алемеr
дану виђен је веома сјајан болид . При
мећен ј е у близини звезде о:Сер,а кретао 
се на тачци ноја се налази на nола nута 
из~\еђу ~ Cam и 7Ј Per. Појава је трајала 
2 - З сенунде. При н рају лета болид 
се распао на више делова . Јасно су 
биле уочљиве две груnе распаднутих 
делова . Уг ловио растојање између сре
дишта ових група било је оно два nута 
веће од угловног растојања између 
Мизара и Алнора. Боја болида била 
је жуlшасто-зелена, дон је веома сла
би траг био беле боје . Нинанви звуч
ни ефе1пи нису нонстатовани . Сјај бо
лида био је оно - 4m 

Напомињемо да је у тону вечери 
запажено ј ош ненолино сјајних болида . 
Нажалост, због присуства публине на 
тераси Народне опсерваторије, о овим 
занимљивим појавама нису се могли 
забележити nоуздани подаци . 

Т. Мелиша 
ЈЬ. ЂоковиiЈ 

Међународни колоквијум о ево
луцији става и стабилизацији са
телита, ноји организује Национални 
центар за васионсна истраживања у 

Паризу, а ноји је требало да се одр- · 
жи у времену од 28 до Зl маја 1968, 
одложен је и одржаће зе између 8 и 
1 Ј онтобра Ј 968. 

АНДРЕ ДАНЖОН 

Пре нешто јаче од године дана 
умро је, после дугог боловања, Андре 
Данжон, дирентор оnсерваторије у Па
ризу, професор на Сорбони и ранији 
председник Међународне астрономске 
уније. Смрћу велю<ог научника и из
ванредног организатора nогођена је не 
само францусна наука него и цела 
светска астрономија. 

Рођен 1890 год. у Нормандији, већ 
нао ученин чувене Више нормалне · 
шноле у Паризу заинтересовао се ас
трономијом да би се под утицајем 
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Фламариона nотnуно nосветио овој 
леnој науци . Иано је у Свстс Ј<ОМ рату, 
нао резервни nешачю1 фнцир , и з гу 

био десно оно , остао је веран своме nо 

зиву у наме је д бр о чу о вида д осо 
битог значаја. До нраја жив та био ј е 
и остао изванредно nло ан и савестан 

nосматра ч. Две де цениј е био је ди-
рентор оnсерват ри ј е у трасбургу. 
Године 1945 стуnа н а чел псерват -
рије у Паризу ноја под љеговим ру
новођењсм добија и званред н велини 
полет. 

Многобројни су резултати љегове 
научнс делатности али ништа маљи 

нису ни успеси н внх нонструнциј а 
разних инструмената и апарата за но

је је он лично израђивао нацрте. Ас

тролаб са безличним мю<рометром о
ставе нао једно од највевих достигну
ва у позиционој астрономијн. Његова 
је заслуга што је Међународни биро 
времена ушао у састав ПарисЈ<е оnсер
ваторије, тано да се светсно време 

фабриЈ<ује у Паризу а не у Гриничу и 
nоред дефиниције овога нао Гринцч
но средље време. Исто тано nод ље
говим руноводством изграђен је у 
Парисној оnсерваторији оnтичЈ<И лабо
раторијум, можда најбољи у звету. А 
и у организацији nознате астрофизич
не оnсерваторије у Медону нао и ра
диоастрономсне оnсерваторије у Nan
cay-y имао је nрвенствених заслуга . 

Нема области астрономије у нојој 
се није nојавио са објављеним радо
вима висоне научне вредности· Међу 
овима се нарочито истиче љегово дело 

Дурбини и Телескойи, ноје је издао у 
заједници са својим сарадню<ам А. 
Кудером, за ноје је Сир Харолд 
Сnенсер Џонс ренао да nредставља 
астрономсну библију. 

И nоред велике заузетости на ра
ду у оnсерваторији, у међународним 
форумима итд. Данжон је, нао досле
дан следбеник Фламариона, увен на
лазио времена и за nоnуларизацију 
ове науке. При томе се држао гесла 
свога првог учитеља ноји је ренао, 
да би достигнува савремене астроно
мије, аитичке науке, мало користила 
наnретку човечанства ако би остала 
затворена у уском кругу nрофесионал
них астронома и да буктиљу треба 
nонети соnственим рукама на све стра

не међу народ, који жели више знаља и 
више светлости ида је то уnраво најлеn
ши задатан научнина . НенолиЈ<о година 
је био председник Француског астроно
мског друштва, које не сачиљавају са-
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,,ю стручљаци него и љубитељи неба 
и веома често се nојављивао са члан
цима у ргану овога друштва, наме

њеним н аматерима. 

У својој дугогодншњој активносг11 
нарочито је подстицао своје сарадни
не на шт бр ј нија и савеснија nо
с,,штрања је р је астрономија у nрвом 
реду noc lатрачЈ<а науна . У томе nо
гледу је са љему својственом, духо
витошву неnосред но истицао да је 
nроnуштено nосматраље ненакнадив 

губит:ш ј ер се неnосматран феномен 
можда више нelie nоновити . 

Не Ј<ОЛИЈ<О наших еминентних ас
тр нама су Ј<ОД Данжона били на сnе

цијализациј и , нарочито у време над 

је био дирент р оnсерватори ј е у Страс
бургу. Р. Д. 

Јуриј Гагарин - остаје вечито 
љихов 

Поводом трагичне nогибије, nрвог 
хероја Космоса, пилота-космонаута 
СССР Јурија Гагарина, први клуб 
младих носмонаута-селенита у нашој 
земљи "Лајка", при Основној школи 
"Ради ца Ранновиli", у селу Лоза
вину , I<Од Смедерева, СР Србија, до
био је нов назив "ЈурИј Гагарин". 

Промена назива извршена је 12. 
априла 1968 године, тј . на 7-му го
диЈШьицу лета првог човека у Космос 
-Јури ја Гагарина, што је била жеља 
оснивача нлуба nроф. Радомира Мар
ковива и љегових ученина-селенита. 

Нов назив има велики значај за 
реномирани клуб младих космонаута
селенита, nошто ве се љеговим именом, 
поносити и садашље и будуве генера
ције младих Лозовичана. 

Р. М. 

Лозови1< 11село младих Ј<осмова
ута« меља име. - На дан 6 маја 1968 
године, збор бирача у селу Лозовику 
над Смедерева, СР Србија, једногла
сно је донео одлуну, да се промени 
име села. Ово село ве се убудуве зва
ти Гагаринов Лозовик, због успомене 
на првог човека који је nолетео у Кос
мос, nилота-космонаута СССР Јурија 
Гагарина. 

Лозовю< је познат нашој јавности, 
због пионирсног рада на поnулариза
цији астронаутике међу децом и ом
ладином, због чега га nопуларно на
зtiвају "село младих космонаута". 

Селенитски цланетаријум у ,Лозови
ну-nрву школу астронаутике за децу 

ВАСИОНА XVI. 1968. ~-

и омладину у нашој земљи, посетила 
су троијица пилота-носмонаута СССР 
и то : Герман С. Титов ( 18. 9. 1962), 
Андријан Г . Николајев (18. 9. 1964) и 
Павел Р . Поnович (28. 9. 1966), за 
време љиховог боравка у СФРЈ. 

Занључзн збора бирача треба усно
ро да верифинују Општюю<а снуп 
штинз у Велнној Плани и Реnубличн 
извршио веве СР Србиј~ у Београду. 

Р. 1\lf . 

Novi upravnik astronomske op
aervatorije u Parizu. - Za иpravпika 
pariske opservarorije naimeпovan је Је
ал DELHA УЕ. Rodcn 1921 god , srudi
rao је и Rennes-u i Parizu, zarim radio na 
opservarorijama и Lajdenи i Srokholmu. 
Od 1957 god. bio је иpravnik opserva
torije u Besanc;onи ј profesor na tam o
snjem fakultetu. Od god . 1964 је Ьiо 
rjtиlarni astronom parjske opserva rorjjc , 
zatjm pomocnjk иpravnjka ј najzad up
ravnik. Dopjsлj ј е clan francuske aka
demjje nauka. 

В N F 4- 5- 68 R. D . 

БИБЛИОГРАФИЈА 

11Астровомвја в Ј<осмонаутвЈ<а 
КратЈ<в хронолошЈ<и преглед од 

вајдавввјвх времена до ваших дана 

Под овим насловом издана је у 
Кијеву (издаље "Наукова думна"), 
1967. године, на русном је зину, Ј< љига 
Семјона Исаковича Сељешљинова (С. 
И. Селешников) , својеврсна историја 
астрономије и астронаутине. Развој 
ових дисциплина приназан је у облику 
кратких, заокругљених целина о зна

чајним догађајима, откриви~tа, поја
вама и научним радници~1а астрономије 
и астронаутике, а "чланци" су сло
жени хронолошким редом. Обухвавен 
је времени интервал од Ј. IX 5508. 
пре н. е. (почетак византијске хроно
лошке ере) до 21. VII 1966. (спуштаље 
америчког васионсног брода "Геми
ни 10"). 

Вев сам овакав начин прикази
ваља историје једне научне области 
свакако само доприноси интересу за 

кљигу и код читалаца који се не баве 
уnраво том дисциплином. Ово је nрви 
од 1890. г. nокушај nриказа историје 
астрономије строго хронолошким ре
дом догађаја. И - no нашем мишљељу 
-потnуно успео покушај. Досадашње 
nознате потпуније историје астрономије, 
којих нема много, нарочито новијих, 

rщсане су на о н сва друга и стори је ка 
е ла: аутори су обиЧЈIО у љих уносилн 

- чаЈ< и нехотице нада то нису посебно 
хтелн - своја схватаља погледе и 

оцене. И тзно ј е неизбежно у љима 
било више или маље субјентивног . А 
вeli сам облин н злагаља Сељешњикова 
у веmн<о ј мери онемогу!i у је субјек
пшност. Наравно потnуно се не моще 
нзбе liи , али J.JnaJ< љегово дело више 
представља систематсну збирну чи
љеница , него Л ll друге историје астро
номиј е. Стога ј е његова нњига, како 
вeli ре1юсмо, nрив ачна и за неструч

љане , а астроном lie у љој имати врло 
1<0риста н , н з а уnотребу погодан , пре

глед историје своје струке . 

Астронаутич1<и "део" нњиге није 
ничим nосебно издвојен од астроном
снОI- . Астронаутина је врло леnо за
ступљена и заиста је и норисно и при
јатно имати у рунама на једном месту 
nринупљен хронолошни низ достиг

нува ове младе дисциплине, која се у 
наше дане толино брзо н, да тано на

жемо, спентануларно развија. 
На нрају сване хронолошне једи

нице аутор је навео најмаље no један 
извор обавештења. Сnисак те помовне 
литературе дат је у додатку кљиге н 
садржи 528 назив;~ , у велююј вевнни 
на русном језику. Поред овога, вред
ност кљиге повевавају списнови взщ
нијих опсерваторија у свету, веliих 
астрономских инструмената, основни 

подаци о 127 совјетских вештачких 
Земљиних сателита типа "Космос", нао 
и азбучни регистри имена и предмета. 

Кљига има 304 стране малог фор
мата, технички је врло добро опремљена 
и богато илустрована (читалац ве у 
љој нави слине или фотографије астро
нома о којима је имао nрилике да доста 
чује или прочита, али није имао при
лике да им лю< нигде види). Ма да 
је писана, како аутор наводи у nред
говору, првенствено за совјетског чи
таоца, кљига није много изгубила овом 
специфичношву. Природно је што је 
она потпунија, и, мо)!(Да, детаљнија 
над су у nитаљу руски или совјетски 
астрономи и астронаутичари и љихова 

дела; свега тога је свестан и аутор, који 
ве радо примити све nримедбе и суге
стије. 

Ову нљигу, а:ко и није на нашем 
језику, мощемо само најтоnлије препо
ручити нашем читаоцу, а нарочито на

ставницима и nоnуларизаторима астро

номије и астронаутике. 

Ј. Л. Симовљевић 
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Стручии прилози 

ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА 22. СЕПТЕМБРА 1968. Г. 

Ове године 22 . сеnтембра догодиће се потn уно nомрачеџ.е Сунца. Нажалост 
из наших нрајева помрачење бнће видљиво само нао делимн<uю, јер зона тоталитета 
се нреће од Северног леден г ОЈ<еана дуа' Урала и завршава се на заnаду Ти јан 
Шана (в. слнну на стр . 45). 

Ми овде дон ЈIМО по ап<е о n мраче њу 1; ји се о;џ-юсе на Бе град. За нено 
друго место, УЈ<Олш<о ннје о Београда удаљено више од 200-300 нм. подаци се м гу 
добити на доле описа н начни . Подаци за Београд д бн веш1 су 1шасн ч ном Бсселовом 
аналитнчном мето,цом. 

Подаци за Београд (Народ11а ot/cepвalli op11ja ср 0 - + 44°.83, ),0 - - 20°.45) 
Почетан (I додир) . 'Г./'0 - 1 Ol• 50111 .58 сред . Евроnсног време: на 
Средина . . . . . . 1 то = 1 1 56.15 
Крај (П додир) . Тk0 = Ј З 01 .54 
Мансимална фаза . Ф = 0.44(44%) 
Положајни yrao I додира . Р, = 346° 
Положајни yrao II додира . Р2 = 97° 

Да би се добили nодаци за нено друго место потреб но ј е знати географсну 
ширину и географсну дужину за то место и формирати 

/). ср = ср - ср0 И /). Л = Л- А0 
где су ср0 и Л0 Ј<Оординате Народне Оnсерватори је на Калемегдану у Београду. 
Даље се сада израчуна ју 

f).Тр = /).Л Ар + /).срВр 
1). Tk = /).Л Ak + /).ср Bk 
f).Ф = f).Л А + /).ср В 

Коефицијенти уз /).Л и /).ср су следећи: 

Ар = -0.59 
Ak - -2,82 
А - -0.016 

Вр = - 1 , 17 
Bk - -0,76 
в = + 0,016 

Када су оваЈ<О израчунати /). Тр, /). Tk и /).ф , за место са ноординатама ср и Л добијамо 

Т р - Тро + /). Т р (Почетан) 
Tk = Tk0 + 1). Tk (Крај) 
Т т = 1 / 2 (Т р_ + Tk) (Средина) 
Ф = Ф0 + D.Ф (МаЈ<сималиа фаза) 

Како тачније вредности полощајних углова нису за а~tатерска пос~1атрања од значаја , 
може се узети да су положајни углови I и П додира једнани онима израчунатим за 
Београд. 
Сада ћемо , илустрације ради , наhи податне за Крагујевац, Ниш, Нови Сад и Суботицу. 

1 

Крагујевац 

1 

Ни ш 

1 

Суботица 

1 

Нови Сад 

1 
ср -44° 0' 7 = -44°.0Ј -43° Ј 8' .9 = -43°. 31 -45°15'.5 = -45. 0 26 -46° 6' .о = -46°.1 о 
л -20° 55',0 = -20°.93 -2Ј 0 54'.1 = -21 °.90 -Ј 9°50' .7 = -19. 0 85 - Ј 9°40' .2 = -Ј 9°.67 
/).ср -0.82 -1 .52 -0.43 -1 .27 
!).Л -0.44 -1.45 -0.60 -0.78 
!).Т р -1 .72 -3.55 -J . II -2.71 
f).Tk -1 .86 -5 . Ј5 -2.02 -1.19 
/).ф -0.006 -О.ООЈ -0.003 -0.008 
Т р IOh 52.m3 IOh 52 .mJ 101> 49.m5 IOh 47.m9 
Tk Ј 3h 02.m4 IЗh 06."'7 12h 59. 1115 12h oo.m4 
ф 0.43 0.44 0.44 0.45 

На Ј<рају, особито ми ј ~ пријатна дужност да се захвалим доценту Др Јовану 
Симовљевићу на стр учној помоћи I<Ojy MIJ је у1<азао . 

Зорап Ивапов111i 
Спољни сарадюш Народне опсерваторије у Београду 
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PUTANJE LETA КА MESECU 
(Кrај ) 

4. SFERE UТICAJA PRIRODNIН KOSMI(;KIН TELA 
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Do sada, razmatrajиci kretanje kosmickog aparata, mi smo predpostavljali da sc 011 
nalazi samo pod dejstvom jednog privlaceceg tela, koje ima sfernu struktиrи. Вlizu planete, 
na primer Zemlje, ро kretanju kosmickog apara~a moze se primetiti odstиpanje njenog oЬlika 
od sfernog. Dalje od Zemlje vazan иticaj dobijaju privlacne sile drugih kosmickih tela, 
и prvom redи Meseca i Sunca. Drиgim recima kosmicki aparat stvarno se ne krece и cen
tralnom ро!ји teze, i njegova stvarna pиtanja, strogo govoreci, nikada nije Keplerova. 

Svako odstиpanje oЬlika pиtanje kosmickog aparata od Keplerove naziva se pore
mecajem putanje. Medиtim, na velikom delи риtа kosmiёkog aparata, odstиpanja zbog иticaja 
Sиnca i Meseca sи mala, i to nam daje pravo, da, dok se aparat ne udalji s иvise daleko od 
Zemlje (i zbog toga ne oseti ozЬiljniji иticaj privlacenja Sunca) ili ne pri Ыizi suvise Ьlizu 
Mesecu, mozemo smatrati da se kretanje vrsi ро elipsi, paraboli ili hiperboli . Kada apa~at 
Ьиdе vrlo daleko od Zemlje i privlacenje Sunca postane znatno јасе od Zemljinog smatra
cemo da se kosmiёki aparat krece и centralпom gravitacionom роlји Sunca ро Keplerovoj 
pиtanji и odnosи na Sиnce. 

Ali sta znace reёi " vrlo daleko oz Zemlje", " ne sиvise Ьlizц Meseca" itd.? Gde se 
nalazi granica izmedи polja privlacenja pojedinih planeta? Razume se, ta granica moze da 
Ьиdе samo иslovna , jer se teorijski privlaёenje svakog tela prostire bezgranicno. 

Na prvi pogled, granica izmedи oЬlasti uticaja Zemljinog privlaёenja i oЬiзsti иticaja 
Sиncevog privlacenja nalazi se tamo gde sи privlacne sile Sunca i Zemlje jednake ро veli
cini. Nije tesko izracunati da se ta granica nalazi priЬ!izno na rastojanjи od 260.000 km. 
od Zemlje. Prostranstvo иnиtarnj c (sa ove strane granice) obrazиje takozvanu Zemljimt 
privlacnu sferu. 

Ali evo sta је ёиdnо: pиtanja Meseca lezi znatno dalje od Zemlje, nego ta granica, 
а, medиtim, Mesec se ocigledno nalazi " pod иticajem Zelmlje" (inaёe Ьi on vec davno pre
stao da Ьиdе sate1it nase planete.) 

Stvar је и tот~ sto se rastojanja od Sиnca do Zemlje i od Sunca do Meseca razlikujи 
vrlo ma1o (ne vise od cevrt procenta). Zato Sunce saopstava Меsеси i Zem1ji priЬli~no jedno 



46 ВАСИОНА XVI . 1968. 2. 

te isto uprzanje i koro se ne mcsa u krcta пj c Мс еез ko Zemlj e (u пjegovo geoeeпtri~no 
kretanje): putanja Ме ееа malo с razlikuje od clipse . 

U isto vreme privlacenje Zemlje ilпo utice na kretanje Ме еез u odпosu na Sunee. 
Zbog toga Mesec ne pi uj e ok unea, elipsи (ka sto Ьi bilo ak Zemlja 11 е Ьi ро toja la) 
nego talasastu linijи , koja le:Zi а оЬс trane putanje Zcm lje, ј пjma l ne li ј na Keplero\•и 
putanju. Zna~i , п а rastojanju Meseea od Zemlje Suпce е manj e mesa "и иti eaj Zernlje" 
(tj. и geocentricno kretanj e) nego Zemlja ,и иti caj Sunca" (na kreta пj c и dло и na илсс. ) 
Zato se i kaze da se Mesec nalazi и sferi иticaja Zemlje. 

Gran.ica sfere иticaja Zemlj c del i dve oЬ!as ti kosmickog prostranstva. Sa jedne strane 
gran.ice postoje poremecaji иsled иticaja Sиnca koji proizlaze datle sto se kosm i~ki aparat i 
Zemlja ne nalaze na jedлakim га tojanjima od Sиnca. Au ti porem ecaj i odrazavajи е na krc
tanje и odnosи na Zemlju daleko laЬije nego poremecaji sa stranc Zemlje na kretanje istog 
kos mickog aparata и istom т mentи и dло и na unce . S drиgc tranc granice stvar stoji 
obrnuto. Poluprecпik sfere иticaj a Zemlje iznosj 930.000 km. (sl. З). Anal goo se odrcdujc 
sfera иticaja M escca (u odnosu na privlacenje Zemlje а nc Sunca) Njen radijи s ј е 
66.000 km. 

U opstem slucaju polиprecn.ik р sfere иticaja malog kosmi~kog tel a ma е т u dno и 
na telo velike mase М priЫizno se odredиje ро formи~i 

2 
5 

р = а · (:) (16) 

gde је а rastojanje izmedu tela. 
U kos monaиtici sc mnogo primcnjиje priЬJjzn.i met d proracиna pиtanje pr j kоше se 

ne иzimaju и obzjr роrешесајј иnиtar sfcre иtјсаја kosmjckog tela ј kretanje и odnosu na 
njega smatra se da је tacno cJjptieno, parabolicno itd. Tako ccmo ј mj и~initi. Pri tacnijim 
proraeun.ima, kada se radi о pиtanji odredenog kosmickog leta, razumc se, treba uzeti и 
obzir ј razlicite poremecaje. 

Izvan sfere иticaja kosmickog tela kretanje treba razmatrati пе и od nosu na to telo, 
nego u odnosи na drиgo kosmicko telo. Posle izlaska kosmickog aparata jz sfere иtjcaj;r 
Zemlje potrebno је razmatrati njegovo kretanje и odnosu na Sunce. U pravo taj а ne nekj 
drugi smjsao, ima pojam sfere иtјсаја . 

Primetimo da је, odredena ро formиli (16), sfera utjcaja planete manja od onc oЬ!ast i , 
prostranstva и kojoj је planeta sposobna da zadrzava, makar ј privremeno, svoj satelit. 

5. PUTANJE POGADANJA MESECA · 

Pre svega ramotrjmo putanje koje dovode kosmjcki aparat do sиsreta sa Mesecom 
tj. putanje pogadanja Meseca. Prj tome cemo prjvremeno da zanemarimo prjvlacenje 
Meseca. 

Mesec se krece ро eliptjcnoj putanjj sa srednjim rastojanjem od centra Zemlje od 
384.400 km. Kretanje Meseca ро njegovoj pиtanji poznato је sa vrlo veJjkom tacnoseu, ј 
ne predstavlja teskocu tako proracunatj let, da Ьi za vreme leta kosmickog aparata Mescc 
dosao bas u onu tacku svoje putanje, и kojoj nји prescca pиtanja kosmji':kog aparata. 

DaЬi se stjglo do Meseca mogu se korjstitj KeplerO\'C pиtanjc ma kog oЫika : prave 
lin.ije, elipse, parabole, hiperbole. 

Pretpostavjmo da zelimo da dostignemo риtаnји Mcseca, dajt1Ci kosmickom aparatt1 
и nekoj tacki А Ьlizи Zemlje pocetne brzjne razJjcjtog pravca . 

Prj vertikalnoj pocetnoj brzjni kosmicki aparat stize do Meseca ро pravolinijskoj 
pиtanji Ј (sl. 4) ; pri tome velicjna pocetne brzjne пе sme Ьitj manja od 11 ,09 krn/s ako tacka 
А lezi na Zemljinoj povrsini (teorijski slиcaj), i ne sme bjti maoja od 10,9 krn /s, ako se tacka 
А nalazi na visjn.i od 200 km (prakticno realni slt1caj). 

Pri navedenoj min.imalnoj vertjkalnoj brzin.i kosmjcki aparat dostjze pt!tanjи Меsссз 
jmajиci· brzinи, и odnosи na Zemljи, ravnи nиlj , 

Ako је pocetna brzjna nagnиta pod nekim uglom ka horjzontи , опdа se mслјајисј 
njenи velicinи, mogи doЬiti razljcite · pиtanje sa perjgejima koji leze иnиtar Zemlje. Jedna 
od njih, upravo elpisa 2 (s l. 4), а apogejcm koji lez.j na orЬitj Meseca, ne preseca tи orЬitџ 
nego је samo dodirиje . То је ocjgledno, ршапја mi11imalne brzine, 
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Sl. З. - Sje1·a p1·iv lacc11J a Z emljr: i sjCI'a 
utt'caja Zemljc i Meseca 

\ 
\ 

S. 4. - Ршапје stiza11ja do Me.seca: 
Ј , 2, З - sa minimalnom brzinom; 
4 - parabolicna ; 5 - hiperbolicna (З, 
4, 5- sa lюп'zontalnim poёetnim brzinama) 

. K~nacno, ~ sl~c~ju horjzoпtal ne. росеtпс brzine takode iшamo mnostvo pиtanja, 
pr1 tome .Је риtа~Ја mrшmalne brzrne elrpsa З sa apogejem koji le:li и tacki orЬite Meseca 
sиprotno) P<;>lozaJи .tacke starta. Tзkva putanja naziva se polиeliptjcnom, jer predstavlja 
tacno роlоvши elp1se. 

Poc~tna b1·zir~a , koja ?dgovara putaпjj Ј, пesto је ma11ja od brzioc poletanja koja odgo
va~a pиtanJI. 2,а ova ЈС sa svoJ~ st~ane manja od pocetne brzjne za putanjи З,аlј razlika jzmedu 
na,yece 1 naJmanJ: od trl1 brzшa 1zпos ~ svega ~-:-2 mfsek. Zato svc pиtanje koje dodirиju pи
tanJu Meseca nюzешо пazvau риtащаmа m1rumalпe brzjne i smatrati veucjnu miлimalne 
brz~ne jednakom za Ьi~о kojj njen pravac, ј to ravnom Ј 1,09 krn/s za teorijski slиcaj pocetka 
pas1vnog leta sa povrsшe Zemlje, i 10,9 krnfsek. za vjsinи od 200 krn. 

Vrlo је vazno imati и vjctu da је trajanje leta do Meseca ро svjm pиtanjiшa minimalne 
brzine prakticno jednako ј iznosj oko 5 dana. 

. 1 и opsten; slисаји vreme leta. ~о Meseca zavjsj и osnovi samo od veHcine pocetne 
brzшe, а ne .о~ n)cnog pr.avca. Na .sl1c1.5.naveden~ sи krive trajanja letova do Meseca prj 
hor1zontalno) 1 vertikalnoJ pocetno) brz1ru. Na hor1zontalnи оsи nanesene su vrednosti ne 
same pocetne brzine nego razuke jzmedи nje i parabolicne brzjne na visini od 200 km jz
nad. Zemlje (gde paraboHcna brzina iznosj Ј 1,02 krn/s). Vjdimo da povecanje minimalne 
brzшe samo za ~,0~ krn/s dvostrиko skracиje trajanje leta. Pri paraboHcnoj brzini let traje 
dva dana .. ~mащеще. vret;n:>na l~ta na jc~n dan moguce је sa brzinom za 0,5 krn/s vecom 
od p~ra~oiJCne. Na !~Ј nасш ako ЈС postavl)en zatadak prostog pogadanja Meseca, neznatno 
povecanJe startne tezшe rakete - nosaca ili malo smanjenje korjsnog tereta obezbedиje 
vrlo veliki doЬitak и vremenи leta. 

Pиtanje prikazane na ~1 . 4 l~ze и ravn.i pиtan!e Meseca. Let ро njiшa moze poceti 
samo и mom~ntu ka~a se и toJ ravru nade (kao posledica obrtanja Zemlje) startna platforma. 

Ako ?.1 риtаща Meseca prolazila jznad Zemljjnih polova, onda Ьi и tokи dana svako 
mesto Z~miJine lop.~e dva риtа Ьilo и ravnj pиtanje. АЈј и stvarnosti ravan pиtanje Meseca 
nagn~ta Ј~ ka Zen:tlJшom ekvatorи za иgао koji se lagano (za 9,3 godine) povecava od 18"18' 
(t~o Је brlo,. nap~1mer, и 1960 god.) do 28°36' (tako се Ьitj и 1969 god.) i zatjm ponova smа
щще. Na taJ. nа~ш l.et ро pиtanjat;na koje leze и ravn.i Meseceve pиtanje moguc је samo prj 
startи и z?ru bllskoJ ekvatorи. Pr1 tome и tokи dana uvek moze Ьiti izabran momenat po
godan za 1zlazak na ma kоји jzabranи риtаnји. 
Na Р~· najjиznija ta~ka .. Sovje.tskog Saveza lezi priЬiiZno na 35• severne sirine. 
Leto\•r na Mesec sa terrtoщe Sov)etskog Saveza mogи se vr§itj samo tl ravn.ima jako nagnu-
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SJ. 5. - Kriv e tt·ajmu'a /etova do i\lfeseca 
pri llorizomalnoj ( 1) i vertika/noj (2) pocet
noj brzini. Nu/ta oz naka 11а apscimoj osi 
odgovara parabo/icnoj bt·z ini па 'IJ isiui od 

200 km. 
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. , 

1. 6. - Let иа 1\lfes.:c 
а) pogoda11 pcriod; Ь) ·11epogodat1 period; 
с) sa kon'fcenjem satelitske putanjc Zem/jinog 

satelita. 

tim ka ravni Meseceve putanje. Ali i u tim ravnima nije ostvarljiva svaka putanja. Nemogu<':e 
је, na primer, poletanje ni ро vertikalnoj putanji Ј , ni ро poluelipticnoj putanji З (sl. 4), 
jer nad Sovjetskim Savezom, Mesec nije пikada u zenitu (nad glavom), ni u nadiru (,,pod 
nogama"). 

Konacno, zbog nesimetricnosti putanje Meseca u odnosu na Zemljinu osu (usled 
nagiЬa ka ekvatoru) razlicite tacke putanje pokazuju se nejednake. 

Neka sc radi ociglednosti let na Mesec obavlja u ravni koja prolazi kroz osu Zemlje 
(s l. 6). Prctpostavimo da ј е nas cilj dosti<':i Mesec u tacki L 1 (sl. б, а), najjuznijoj tacki nje
gove putanje (pri minimalnom odstupanju M eseca). Startna platforma u toku dana pomera 
se ро svojoj paraleli. Najbolje је saopsti ti kosmickom aparatu pocetnu brzinu u tacki А kada 
је ugaona daljiпa (ugao AOL1) пајvе<':а. Pri tome pocetna brzina moze Ьiti Ьliska horizon
talnoj, а putanja Ј relativno Ьli ska paraboli , slicnoj paraboli 4 na sl. 4 ali sme§tenoj izvan 
ravni Meseceve puta nje (za parabolu а horizontalnom pocctnom brzinom ugaona daljina pri 
visini od 200 km nad povrsinom jednaka ј е 163°). Ako se brzina saop§tava u tacki В (za 
pola dana pre ili posle lansiranj a u tacki А), onda, kao §to se vidi iz sl. 6, а, pri njenoш 
horizontalnom pravcu pogadanje M eseca ј е ili sasvim nemoguce, ili moguce samo teorijski , 
kada tacka В lezi Ьlizu pola, а pocetna brziпa је izvaпredno velika. Realno, u tacki В mogu<':a 
је samo kosa pocetna brzina (putanja 2 na sl. 6,а), cije postizanje zahteva dodatnu potrosnju 
pogonskih materija usled velikih gravitacionih guЬitaka. 

Pogledajmo sada drugi krajnji slucaj (s l. 6,Ь) Izaberimo kao cilj najseverniju tacku 
L, Mesecevc putanje, u koju Mesec stize iz tacke L 1 kroz dve nedelje (period obrtanja Me
seca oko Zemljc- sidericki mcsec- ravan 27,3 dana). U tom slucaju pocetnu brzinu zgod
nije је saop§titi u tacki В kada је ugaona daljina (ugao BOL2) rnaksimalna. Ali rnada је u toj 
tacki brzi~a manje nagnuta ka hor1zontu nego u tacki А, njen nagiЬ ostaje јо§ suvise veliki. 

Tako se izmedu cetiri putanje, prikazane na sl. 6, а i Ь kao najpogodnija javlja putanja 
Ј, koja dopu§ta lagano ubrzavanje rakete do potrebne pocetne brzine. Takvo ubrzavanje do
vodi do minimalnih gravitacionih guЬitaka. 

Prema tome, pri startu sa severne polulopte najpogodniji cilj jeste najjШniji deo Me
seceve putanje. Pri startu sa juzne polulopte, obratno, potrebno је ciljati na severni deo Me
seceve putanje. Zbog toga pri ogranicenim snagama raketa start ka Mesecu rnoguc је u in
tervalu koji traje oko nedelju dana tokorn svakog siderickog rneseca (27,3 dana). U ostalo 
vreme raketa- nosac treba da skoro vertikalno ubrzava sto dovodi do velikih gravitacionih 
guЬitaka а time i do znatnog smanjenja korisnog tereta. 

Dakle uprkos tvrdenjima rasprotranjenim u nekim popularnirn napisima, pogodan 
period za let na Mesec uopste nije vezan ni sa promenom rastojanja do Meseca (putanja 
Meseca је elipsa), ni sa uticajem privlacenja Sunca. 

Љg. Aleksandat· Stojanovii 

ПРОГРАМ "АПОЛО" 

- Уз члана 1< на тр . 2 . -

V АВ - највеtiа зграда ва свету , у којој се ракете "Сатурн" припремају за лет 

Прва посада " Аполона" са својом резервом 

Вењ .. бе са Кома1щним модулом "Аполона" 11а мору 



И1SIONA 

ПРОГРАМ "АПОЛО" 

Упоредив изглед ракстнвх мотора "F-1" (горе) в "Н-1'' (доле) ОСВАЈАЊЕ МЕСЕЦА 

() 

СРЕДЉОВЕКОВНА 
КОСМОГРАФИЈА 

() 

МЕСЕЦ 

() 

ПУТАЊЕ ЛЕТА 
КА МЕСЕЦУ 

() 

ПРИВИДНЕ ВЕЛИЧИНЕ 

ИШЕСТРУКИХ ЗВЕЗДА 

() 

ЕФЕМЕРИДЕ ЗА 1969 

968 3-4 

ЗЕМЉА СА 90 000 КИЛОМЕТАРА 
Снимак станице "Зовд 5" 

На сннмку се види Африка, Арабвско Полуострво, област 
Средоземља н део Антлантика 

- Сниман од 21 септембра 1968 -
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МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 11РУЋЕР БОШ

КОВИЋ(( И ПРЕТПЛАТНИЦИ ЧАСОПИСА "ВАСИОНА" ДА ОБНОВЕ 

ЧЛАНАРИНУ ОДНОСНО ПРЕТИЛА ТУ КАКО БИ "ВА СИОНА(( 

МОГЛА И ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ИЗЛАЗИТИ. 

ЧЛАНОВИ И ПРЕТИЛА ТНИЦИ МОЛЕ СЕ ТАКОЋЕ ДА У КРУГУ 

СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА НА ЋУ НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА И ПРЕТ:. 

ПЛАТНИКЕ "ВАСИОНЕ". 

Препша-са н чланарина шаљу се на жиро рачу11 608-8-1044-5 

У р е ђ ' ' « а '' 1< 11 о д б о р 

;;OJA I-IA АЈ!Е/{СИЋ , Др РАДОВАН ДАНИЂ , :ЗОРАН ИВАНОВИЋ, 

Nю/('. ДРА ГУТИН КНЕЖЕВИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ , МИЛОРАf( ПРО1'11Ћ , 

/lнж. КОСТА. СИВЧЕВ 11 Др ЂОРЂЕ 1ЕЛГ:I<И 

Одzо • ор 1111 yp t д lltl l< 

НЕНАД ЈА /-/КОВИЋ 

Нuсло•"У сШра11у юрад 11о ПЕТАР КУБИЧЕЈ/А 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издаје 
Астрономско друштво "Руђер Бошковић" . 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 иносrранство 
НД ЗО (СД ЗООО) . Поједини бро i НД 2,5 (СД 250) - Власник и 
издавач Астрономсно дру11Пво "Руђер Бошковић", Београд . 
УредниllПво и администрација: Београд, Народна опсервато
рн ј а , Калемегдан, Горњи Гра1 1 - Тел . 624-605 Преmлате слати 

у t<орнст рачуна број 608-8- 1044-5. 

lllтампа: Издавач t<а установа ,.Научно дело", Београд , Byt<a Караџића 5 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XVI 
1968 БРОЈ 3-4 
БЕОГРАД 

NOVI KORACI КА OSVAJANJU МЕSЕСА 

U okviru programa osvajanja na~eg najЫ ifeg nebeskog suseda Sjedinjene Amerj~ke 
Drzave ј Sovjetski Savez, skoro istovremeno, ali sa raz licitih taeaka Zemlje, lansira le su u 
oktobru 1968 godine vas ionse brodove " Apolo 7", odnosno "Sojuz 2" i " Sojuz З ". 

Vasionski brod "Apolo 7", lansiran ј е iz poznarog ameri~k g centra za vasionska 
is traf ivanja Кејр Kenedi 11 oktobra 1968 godine sa t.ri clana posade Valte r Sira, Valter 
Kaningem i D on Ajzele (Walter М. Schirra, Walter Cunningham, D onn F. Eisele). Posle 
veoma uspesnog leta oko Zemlje u trajanju od oko 11 dana, vasionski brod spustio se sa 
kosmonautima u talase Atlantika, nekoliko stotjna milja istocno od Bermuda, 22 oktobra 
1968 godine. Kosmonautska tro jka odmah ј е prihvacena od strane jednog helikoptera i 
prebacena do oЬi iznjeg broda - nosa~a aviona "Eseks". 

U toku ovog, do sada najuspelijeg leta, vas jonskj brod sa posadom " Apolo 7" oЬie
teo ј е nasu planetu 1 6 З puta i pri tome napravio 4,5 miliona mil ja (7,2 mili na km) u vre
menu od 260 casova. Vrlo komplikovan ј s l ozeп od dva mjliona delova, vas i nski brod 
" Apolo 7" jzdrzao ј е za to vreme sva iskuse nja i na opstu radost svih strucпj aka kojj su 
ukljuceni u ovaj program, kao ј cele ameri~ke nacije uostalcm, odl icno polczio svo j ispjt. 
Posle dugog zasro ja koji ј е bio izazvan tragicn m pogibl jom americkih kosm naut a Grjs ma, 
Vajta ј Cafija ovaj uspeh dao ј е si lne nade americkim strucnjacima ј jos vise potencirao 
jedinstvenu trku u istorij i naseg doba: ko се prvi stjcj da na naseg najЫizeg suseda iskrca 
svoju posadu - SAD ili SSSR. Koliko su americkj strucnjaci Ьi l j op rezп i za ova j le t 
neka posluzi ј podatak da ј е tehnicko doterivanje projekta " Apolo", posle pomenute tra
gedije trojjce kosmonauta, stajalo SAD godinu i ро dana rada ј 400 miljona dolara. N apo
menimo i to da сео projekt " Apolo" staje SAD oko 24 milijarde dolara. 

Za vreme Ј 1-dпevnog leta posada vasionskog broda " Apolo 7", sem uoblcajenih 
restova ро unapred utvrdenom programu u cilju prjvikavanja Jjudskog organizma па kos
mjcke uslove ј duf i boravak u kablnj broda, jzvela је vrlo u spelo ј sest televjzijskih emjsjja 
za americke gledaoce. popularno nazvanjh kosmickj TV - sou. T om prilikom pokazan ј е 
rad posade, oprema broda kao ј pogled iz kablne broda na sjroka vajonska prostranstva i 
na nasu planeru. 

Daleko vaznije od ovoga је i vrlo uspelj svemirskj randevu ko ji ј е posada broda jz. 
vela sa drugjm stepenom rakete - nosaca S4B. Najme, brod " Apolo 7" Jansiran је sa po
menutjm nosacem ј sa njim Ьiо povezan oko З casa posle Jansiranja. T ada ј е posredstvom 
raketnih motora jzvr~eno razdva janje nosaca S4B od broda, da Ьј kasnjje doslo do ponov
nog randevua. U fazj randevua, posada broda ј е uspela da se priЬi izi raketi- nosacu na 21 
т i da u takvoj formacjji lete zajedno oko 20 minuta. PriЬiizavanje broda nosaeu, kao i 
ka~n :;e razilazenje ostvareno ј е pomocu raketnilt motora. 

Ekip:1. Letilice , .Apolo 7": Valter· K aningem, Valteг S ir·a /)оп Aizele. 
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U юku 1eta vrseпo је i ubrzavaпje kretanja vasionskog broda teti.пe 14,5 t па taj 
пасiп sto su ukljucivaпi raketпi motori te је tako za vreme rada motora od 66 se~ ~tro~eпo 
oko 2 t goriva. Brod је na taj пасјп postao la~i ј teziлa mu је р а 1а па 12,5 t ~to Је 1zazvalo 
ubrzaпje za oko 1.120 mi1jafsat. 

Izvedeпj uspe1i 1et broda "Apolo 7" ubrzao је atnerickc plaпove za iskrcavaпje prvog 
eoveka na Mesec. Sledeea vasjonska trojka- Bormen, Love1 ј A.пders - vec је spremna da 
пegde oko 21 decembra 1968 godjпe u brodu "Аро1о 8" zapocne svo j 1et. ~nsjranje .. se 
predvjda ogrom.nom raketom "Sarurn" koja se vec uzdjze na startnom platou КеЈр KenedJJa . 
Osta1o је jos samo da se amerjcki strucnjacj pos1e a.пaliza vas jonskog leta broda "Аро1о 
7", definitivпo odluce za program novog 1eta. Postoje vi~e varjjaotj z~ na.redni 1et "Ар<?1о 
8". Medutim, јеdпо је igurпo: novo 1an јrапје pretstav1jace svakako JOS Ј Сdап korak bble 
па§еm susedu . 

Georgi Beregwoj 

Neposred.пo ро zavrsetku 1eta vasjonskog broda "Аро1о 7" sa terjtorije Sovjetskog 
Saveza lansjran је vasjonskj brod " Sojuz З", u kome је Ьiо pjlot- kosmonaut pukovпik 
Georgj Tjmofejevjc Beregovoj . Bi1o је to 26 okto~ra _I968 .g?dine. OrЬita 1~t~ ovog пovog 
kosmickog broda zaklapa sa ekvatorom ugao od 51 40. NaJVJsa tack~ na оrЬФ u od.п.osu f!a 
Zem1ju је na rastojanju od 225 km, а najnjza na 205 km. Jedan ob1lazak oko Zem1Je traJe 
не§tо уј§е od 90 mi.nuta. 1 dok је "Sojuz З" 1eteo sirokim prostranstvjma vasjone, jav1jeno 
је preko uoЬieajenih emisjja da је dan pre пјеgа 1a!1siran brod "~oju~ ~", .ali bez pos.ade . 
Cilj је ovog skoro zajednickog vasjonskog putovaщa, da se obav1 vasюnsk1 randevu tJ. da 
se brod "so]uz З" dovede rucno ili automats~i uz brod "Sojuz 2" ј da s~.jzv~de evenrualno 
spajanje. Iz razumljjvih raz1oga nema dovo1)no podataka na osnovu ko)lh Ь1 se mog1o z~
k1jucjti da li је ј u kojoj meri doslo do p1anjranog vasj?nsk~~ randev~;~a . Zna .se. sam? ~а Је 
provera uredaja ј zajednicko manevrisanj~ broda "SOJUZ 2 u~pe1o.J ~.а se 1.st1 pr1bllzno 
Ьrodu "Sojuz З" na oko 200 т automatskim komandama, dok Је pr1Ь11Zavaщe brcdova na 
oko 200 "' preuzeo pukovnik Berego\•oj, pomoeu rucnih komandj na brodu. 

Na osnovu vi§e te1evjzjjskih prenosa jz vasjone moze se zak1jucitj da је brod " So
juz З" vrlo veliki i da је graden za posadu od nekoliko 1judi sto navodj na mjsa.o da је to 
tip evenrualno buducih vasjonskih stanica sa posadom za duze letove ka sused.п1m nebes
skjm telirna. Povremeno rucno upravljanje brodom, kao ј let Beregovoja bez skafandra, u
kazuje па cinjenicu da se u telшicj opremaпja Ьн,dа ј pos3de С\tШС\ daleko. 
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Posle 1eta od 4 dana ј 4 nocj oЬiJazecj 64 puta oko Zemlje vasjonskj brod "Sojuz 
З" uspe§no se spustjo u Kazahstan. UЬlazavanje brzi.пe, kojom је brod u1eteo u orЬiru oko 
Zemlje, postignuto је ukljucjvanjem raketnih motora za kocenje . Na osnovu raspolozjvih 
saopstenja nije potpuno jasno da Јј је spu~tanje broda na Zemlju vrseno automatski Ш је 
ј pukovnik Beregovoj ucestvovao licno u tome. Na kraju poslednje faze spu§tanja radi 
usporavanja ukljuceni su motori za meko spu§tanje i otvorenj su padobrani. Ovo је poznati 
naci.n spu§tanja ove serjje sovjetskjh vasjonskih brodova, kojj se primenjuje u SSSR-u 
јо§ od letova brodo\•a tjpa "Vashod". 

Sve u svemu, sovjetski strucnjaci su pos1e neuspelog 1eta kosmjck g broda " Sojuz 
1 ", u kome је poginuo sovjetski kosmonaut V1adimir Komarov, pos1e duze pauze od godinu 
ј ро dana, lansirali jedan za drugim dva broda iz ove serije. 

Znacj li to samo odrzavaпje " nebeske ravnoteze" sa SAD, Ш pak znaci da је "Ьitka 
za Mesec" usla u svoju zavr§nicu . Treba 1ј moZda verovatj recima sovjetskog naucnika i 
akademika profesora Sjedova, kojj је na XIX Medunarod.пom astronautickom Kongresu 
u Njujorku 1968 godi.ne rekao da Sovjetski Savez п ј је aпgaiovan trkom na Mesec i nema na
meru da u bliskoj buduenosti posalje coveka na ovu planetu. Istrazjva nje Meseca је moguce 
a1i оо ne pretstav1ja prjoritetnj сјЈј- zakljucjo је Sjedov. Potsetimo ј na to da је akademik 
Sjedov jednom prilikom demantovao da SSSR пamerava da uputj coveka u vasionu. Ne
ko1iko meseci kasnjje- Jurjj Gagarin krstarjo је Vasjonom. 

Da li cemo ipak u 1969 godjoj jmatj cC\veka na Mesecu ј ko се to Ьiti, AJjosa јЈј 
Dzoп - pokazace buducj Ietov j. 

dipl. inz . Dragan Knezevic 

Астрономско штнво наших старих 

ОДЛОМЦИ СРЕДЉОВЕКОВНЕ КОСМОГРАФИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 

У Херцеговини, нрајем ХУ вена, настао је један руноm1с ноји је међу нај
оажнијима за нашу астрономију. Стојан Новановиh, ноји га објавИ 1884, даде му па
слов Одломцu средњегековне космографије и zеографије. РУ1<ОПис је састављен из веhег 
броја одељана, узетих из nише астрономсних, географсних и астролошних дела. Име 
писца непознато је. 

ОдлоАtЦil космографије - овано hемо их снраhепо називати - рађени су по 
визанmсним делима. Ми, међутим, не знамо да ли је онај чија је руна исписала слова 
у овом значајном делу сам бирао и преводио поједине одељне, па тано саставио нову 
целину, или је напросто преписао нени старији тенст на српсном језину. Постојао је 
још један, овоме веома сличан, рунопис, из нешто доцнијег времена, уствари- ано 
се може судиm по сачуваним насловима одељана -друга реданција истога дела, али 
је он уништен у пожару Народне библиотене у Београду за време рата . 

За састављаље Одломака космографије послужила су углавном два дела визан
тисног астронома Михаила Пселоса и беседе св. Василија Велиног, поред нених астро
лошких списа нојима је тешно ући у траг. Михаило Пселос (ЈОЈ 8 до оно 1079), неопла
тоничар, бавио се писаљем историје свога времена , номентарисаљем Арисrотелових 
списа, медицином, математином и астрономијом , а нено време зузимао је и положај 
првог министра. Много старији , Василије Велини (З29-З79), познати је црнвени писац 
и беседнин. За разлину од многих других, он не одбацује без размишљаља учеља ноја 
су истанли стари философи, манар се она и не слагала са гледишmма оних Ј<оји у 
Староме завету виде Извор свих знаља. 

Први одељан ОдлоАШка космографије посвеhен је оnисиваљу васељене, тј . 
насељене земље. Знамо да су у оно време географсне знаља била веома оснудна , 
нарочито над су у питаљу далене земље. Зато читамо да се на истону васељена завр
шава Кином, иза ноје је велино море, непроходно и без дна. На западу васељене је 
Шпанија, а на хиљаду миља даље од ље су Острва Блажеиих . Северно од острва Туле 
нема људснИх насеобниа, због веЛИЈ<е хладноhе. На нрајљем југу пан , до полутара , 
живе Абисинци и други дивљи и црни народи. 

У следећем одељну говори се о томе, да је Земља онругла. Да је ово тачно знамо 
по томе што Сунце прво обасја источне обласm, па потом западне: нада је у Кини 
подие, овде је јутро , а нада је у Персији четврти час дана , овде је тен први . А да се 
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ово заиста тако догађа сведоче нам nомрачеља Сунца и Месеца. Јер, ано у Персији 
nомрачеље Месеца буде у четврти час, овде се види у тону nрвога часа. Све је nо
следида тога, што облина Земље занлаља заnадну страну дОЈ< се Сунце довољно не 
уздигне. Наnротив, да је Земља равна и издужена , Сунце би је целу одједном осветли
ло. Други доназ за онруглину Земље је тај, што долазеlш с ~юрсне nучине nрво ви
димо врхове nланина, а ТСЈ< потом ниже области нот~а. И звезде су доназ да је Земља 
онругла. Да Земља нема лоnтаст облин, ми бисмо видеЈLИ све звезде. Ми видимо , 
међутим северне звезде, али нс и оне на југу, нао Каноn, ноји се види из Егиnта и 
других јужних крајева , am1 се одавде не види, нао н.и вене друге јужне звезде. 

О величини Земље б н ло је много мю.uљеља, али наш писац наводи, no Пселосу, 
но nрема ноје м дужина Земље ·~ ноја се рачуна од истОЈ<а до заnада -износи 25 ми

риадн (250.000) стадија, што је нађено геометрисним nутем. Ширина, од севера до 
југа, уnола ј е маља, само 12 ш1риади ( 120.000) стадија. Вредност од 250.000 стадија 
уствари је она ноју је Ератостен нашао за обим Земље, а Пселос само ту вредност и 
наводи , наглашавајући да је то обим Земље. Наш писац , међутим, nоводећи се за 
неким цр1шеиим тенстовима схватно је nрву вредност нао дужину насељене земље, 
васељене, na јој је додао и ширину, no тим другим изворима, јер су црЈ<Вени nисци 
тврдили да је дужина васељене два nут већа од љене ширине. 

У ОдлоАщuма 1сосмоzрафuје наводи се и мишљеље нених да Земља стоји на 7 
стубова, али се писац са љиме не слаже, nостављајуl;и nитаље: на чему би ти стубови 
били утврђени? На нрају својега расматраља nозива се на Јована Дамаснина, који 
уверава да је Земља утврђена ни на чему. 

Мали одељан о води и nесну, ноји овоме следује , занимљив је због сnоми
њаља магнета. Вода и nесан, наже nисац, имају особину да се nриљубљују једно за 
друго, на о железо и магнет . Ј е р железо "где види маrнет, онамо иде". Исто бива са 
водом и nеском: где је nесак, онамо и вода иде. Има и других одељана, nосвећених 
облацима, ваздуху и огљу, муљи и грому, земљотресу , ветровима, ноји су за нас маље 
значајни. 

Обратићемо пажљу на одељак у које~\ се говори о nоложају Земље. Свакоме 
мора бити јасно да је Земља у средини (неба). Јер над би Земља била ближе истОЈ<У 
(неба) и Сунцу, се1ше nредмета осветљених Сунцем биле би нраће него над би их 
Сунце осветлило са заnада, и то зато што је тело ноје осветљава веће од онога ноје 
је осветљене. Исто би било и у случају да је Земља ближе заnаду, северу или југу 
(неба) . 

Још нешто о васељени. Оно насељене земље, свуд унаоноло, тече рена звана 

Онеан. Она извире на истОЈ<У и у два нрана обилази васељену, да би се састала на за
паду. Постоје иначе друга мора, од нојих се 4 сматрају велиним. Насељену земљу стари 
мудраци nоделили су на 7 нлимата. Подела је учиљена nрема трајаљу најдужег дана 
у години , јер уЈ<ОЛИI<О је нена област северније, и љен најдужи дан је дужи. Први 
Јшимат је онај у нојем је дан дужи за један час (него на nолутару) , а добио је назив 
"Померон", по етиоnском граду "Мерону" (Мерое),где најдужи дан има 13 часова . 
Онај кЈLИмат у нојем дан има 13,5 часова назван је "Оосинех" , no "Синни" (Сијена) , 
граду између Етиоnије и Егиnта. Трећи кЈLИмат, у којем дан траје 14 часова, назван 
је по Дољем Егиnту. Слично томе, следећи нлимат је онај са најдужим даном од 14,5 
часова (Родос). Ми живимо а nетом нлимату, са даном од 15 часова, док у шестом 
клима ту дан има 15,5 часова . Најзад, у седмом клима ту дан има 16 час. Али још даље 
на северу nостоје области изван седмога нЈLИмата, у којима је дан још дужи. 

И на небу има 7 nојасева. На љима су 7 звезда ноје називамо nланетама. Планете 
имају јак утицај, na су их чан некада сматрали за богове. То су Крон (Сатурн), Зеус 
(Јуnитер), Арис (Марс), Аnолон (Сунце), Афродита (Венера), Јермис (Меркур) и 
Артеми (Месец). Ови nојасеви у ОдломцШiа космоzрафије уствари су небеске сфере 
по учељу старих астронома. 

На небу nостоје и кругови, нао на лоnти . Кругова има много, аЈLИ су најважнија 
три : симерински, nолудани и ооризон. Симерuнски нруг (nолутар) nружа се од истока 
nрема заnаду, йолудани (nодневак) од севера до југа, а онај трећи, хоризонт, одваја 
видљиву nоловину неба. Постоје, даље, зимски и летљи nовратиик, ноји оrранича
вају годишље кретаље Сунца, као и два nоларна круга, који нас одвајају од области 
због зиме ненасељене. 

Пажња nисца Одломка космоzрафије задржава се nотом на звездама и nлане
тама. О nрироди звезда каже да су огњене и ваздущне, аЈLИ више огњене иего ·ваэ-

ВЛСИОНА XVI . !968. 3- 4 53 

шне, насуnрот небеским сферама у којих nреовлађује ваздушна nрирода , Звезде имају 
оптасти облин , најсавршенији, а такав је и облиЈ< самога неба. Плаиете, у ноје су у 

оно време убраја ни Сунце и Месец, нрећу се по небу од заnада nрема исТОЈ< У . Наводе 
се и nозната времена љихових револуција. Изнад планета, на највишој сфери, налазе 
се звезде ненретюще, ноје прелазе једну част (степен) за 66 година (прецесија). Го
вори се и о узајамним положај има ноје nланете могу заузиматн на зодиану. Зодиаi< 
ЈС подељен на 12 делова (знанова) , na над је једна планета у nрвоме звану а друга у 
ночеп<у трећега знана , "шестоуглити се глаrољет се''; а но је друга планета у почетку 
четврто га знана налази се у Ј<Вадратури ( "четвртоуглствујет") · а но је у nочетку 
nетога з наЈ<а , онда "триуглствујет"; над је у почетну седмога зна на онда су две пла
нете у "двомерном ' nоложају (опозиција). 

На nитаље : отнуда звездама светлост ? и е даје се одређе н одгов р. Н ени од 
старих д1удраца , читамо у Oдлo,urJIIMa космографијс, мишљаху да Месец д бија свет
лост од Сунца, па ча1< и остале звезде . Други истичу да од Суица добија ју светлост 
само Афродита и Јер~1ис , ноји су му близу , а да остале звезде имају сво ј у светлост . 

Објашљено ј е и наЈ<О наста ју годншња д Ga. Сунце се не креће по срединн неба 
(полутару) , већ се помера на северу до 24 степена (место 23° 27 ' ), а за тотшо nотом 11 

нрема југу . Од различитих положаја Суицз на љеговоме путу заnисе годишља доба. 
То је објашљеље но је су дали већ стари астрономи . Међутим , о дану се г вори по Ста
роме завету: Сунце не ствара дан , не го с :: мо упра вља љиме, јер дан и иоћ су старији 
од Сунца. Пошто се у старо вре ме ниј е зна л за растураље светлости Сунца у Земљино ј 
атмосфери , веровало се да постоји тзв . пре рОТ\на светлост , створена пре Сунца и 
остал11 х небесних тела . 

После доста дуго 1· н есннчi<О I" н а uод~ , нреузстог од Васиm 1 ја Велиног , о велн 
ЧIIНII Сунца , зли из J<O jei·a се не може сазнати нншта друго до да ј е Сунце веома ве
шшо тело, у Oд,IOAII/UAra кoc,,rozpaфujc нре шзи се на Месец и nомрачељз . И за Месен 
се наже , оnет по Василију Белином дз ј е nелино тело најсјајније после Сунца , и да 
се види у разним ме нама . Помрачење Сунца не настаје зато што Сунце изгуби сво ј у 
светлост . Оно наступа нада ј е Месен у ноњутщији, па нашим очима занлони Сунчев 
сјај. Звездочатцн деле Месец на 12 прстиј у, јер он п ненад занлони цело СунчевСI 
тело , а поненад само за ненолино прстију . Кад се Месец nриближи Сунцу (привидно) 
у горљем делу своје nутаље (у апогеју) , он занлош1 само део Сунца , а ано је Месец 
на дољем делу своје nутаље (у nеригеју), из1·леда нам већи , те занлони цело Сунце . 
Месец се nан nомрачи нада у ђе у се ину Земље , ноју она nрави јер је осветљеиа Сун
цем . Земљина сеина није онругла (uаљнаста), већ "вртешновидна" (куnаста), зато 
што Земљу осветљава тело uefie од ље. Ано Месец досnе у сеину близу љенога "но
рена", nомрачиће се nотnуно, а ЗI<О близу нраја nомрачиће се маље , зато што је сеина 
,вртешновидна" . 

Враћајући се звездама, Одломцrt косАюzрафије говоре о љиховом нретаљу . Зве
су утврђене за небо , као што вели Аристотел , na се заједно с љиме обрћу од истока 
nрема заnаду. Планете, наnротив, крећу се од заnада nрема истону, па танође и Сунце, 
I<oje овим својим нратељем ствара годишља доба , дон својим учешћем у дневном 
нретаљу неба ствара дан и ноћ. Наш nисац није заnазио nротивречност овога твр
ђеља, узетога од Пселоса, са оним што је раније наnисао о дану, да га Сунце не ствара . 

О Ј<ометама се сасвим унратко наще, да су то влащна исnареља ноја се nоднжу 
увис и тамо запале. Облик им зависи од облина испареља. Оне су лош предзнан. 

При !<рају се говори о 12 знаЈ<ова зодиана , но ји се налазе изнад седмога неба. 
Наводе им се имена и додаје да они не обмаљују људе нао nланете. Вище нао нени 
додатак, иза тога долази астролОШЈ<О nретсназиваље о томе шта најављују nомрачеља 
Сунца ано се догоде у овом ИЈLИ овом месецу у години. Астрономсни део рунописа за
вршава се "Часовнином". То је врста таблице са nодацима о дужинама сенке сун
чаника у nојединим месецима, за сваки час дана. 

Из горљег nриказа садрщаја ОдлоАtака космоzрафије може се видети, да се чи
талац, неуnућен у науку, могао уnознати са неким основним nојмовима из области 
астрономије: Иако је штиво у време састављаља рукоnиса било старо више столећа, 
оно тада ниЈе било nретерано застареле, ако се тано може рећv., јер су главна астро
номска открића, која су срущнла стара схватања, дело научника који су живели сто 
и внше година nосле нашег неnознатог nисца. 

Неиад Јаиковић 
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MESEC U SVETLOSТI MODERNIH ISTRA2IV ANJA 
(Кrај) 

FORMIRANJE MESECEVE POVRSINE 

Od 16. do 19. maja 1964. u Njujorku је odrfana medunarodлa konferencija о geo
luskim proЬ\ernima Meseca. T om prilikom puЬ\ikova li su jedлu tаЬ\iси, koja nabraja glav
llC formacije na Меsеси i njih analizira u svetlosti vиlkan ke hipoteze odnosnc hipotezc 
pada . Sadrzaj '' il1 interesa11tnih taЬiica daje mo и TaЬJi ci 11. 

Formacija ј 
odgovarajucj prirner 

Opsti izgled Meseceve 
povrsine 

Ucestanost kratera 
formiranih posle 
s tvaranja basena 

Udruzivanje Mesece
vih kratera sa " kate
dralarna" ј sa drиgim 
tvoreviпama vulkan
skog porekla. 

OЬ\ik velikЉ kratcra 

Velika dimenzija kra
tera (na pr. Clavius) 

Cesti liпijski raspored 
kratera (na pr. kod 
Kopemika) 

Zidovi kratera sa Ьla
girn padom 

Zvezdasto rasporedene 
tvorevine oko pojedj
nih kratera (na pr. 
Anaksagora) 

TaЬlica Ј Ј 

Vulkanski model 

Lava cini Mesecevu 
pO\'ISinu neravnom. 

Vиlkanska aktivnost posle 
formiranja basena bila је sli
cna onome sto se jos i danas 
odigrava и dиbinama oke
ana na Zemlji. Razlika ј е u 
tome sto па Mesecu nema а 
niti је Ьilo vode. 

Na vulkaпskim oЬJastima 
Zemlje ovakva udrиzivaпja su 
veoma cesta 

Veliki Mesecevj krщcri licc 
па vul.kanske kratere eksplo
zivog porekla (kalderi) 

Posledica veoma ) akog eksplo
zivnog vиlkaпizma (stvaranje 
kaldera) . 
Vulkanska aktivnost (na pr. 
па Islandи) cesto se razvija 
dиz linija pиkotina ј preloma. 

Raznj vиlkanski proizvodi i 
tzv. vruCi оЬiасј cesto for
mirajи Ьlage padine na spolj
nim delovima kaldera. 
Моgи se objasnitj jzJivanjem . 
lave и raznjm pravcjma ј)ј 

prjsиstvom malih vulkanskih 
kupa duz . pиkotjna . 

Model pada 

Neravnи pO \'rs iли moze da 
stvori i rasipa11je odpadaka 
posle pada kosmickih tela 
Prema Slюemake1·-и (1964), na 
jednoj teritoriji , velici11e Se
verne Amerike, prosecno sva
kih 1 О hiljada godiпa se stva
ra padom krater precnika ve
ёeg od 1 km. Svakih 5 mi
liona godina formira se јеdап 
kratcr vcci od 30 km. 
Veza sc moze objasniti vul 
kaпskom aktivnosёu jzazva
пom padom masa vcёih dimeп
zija. 

Onj krateri koji пешајu cen
tralnj vrћ, lice na meteorske 
kratere па ZernJjj (па pr. 
Barrjnger-ov krater и Ari
zonj) 
Moze da se objasnj ј dej
stvom velikiћ kosmjckih tela 
koja su раЈа velikorn brzinom . 
Povrsjnski statjsticki raspo
red pada је роtрипо s\ucaj
nog karaktera i zato nije и sa
glasпostj sa ша kojjm siste
matskim rasporedoш (na pr. 
rasporedom dиz nekih Jj
nija). 
Stvarajи se Ь\аgе padine i oko 
kratera koji sи nastali poslc 
pada. 

Oko mnogih bomba-kratera na 
js[j naCin sи rasporedenj od
patci, ali u ovjm slиcajevjma 
пе moze se govorjti о puko
tinama. 
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Vrhovj na rubu kra
tera, na (;jjim se krov
пirn delovima vjde оkпа 
(na pr. Teofilus) 

Viseugao11a forma po
jedinih kratera (na pr. 
Kopemik). 

Od11os i zmedи prec
lljka i иnиtarnje du
Ьiпe kratera, koj i se 
moze matemat icki iz
razjri . 

Кraterj koji se dodi
rиju i medиsobno pre
klapajи (па pr. Vogel) 

Mali kraterj koji su 
ckscentricno raspore
denj и unиtrasпjos ti ve
likih krиznill planiл a 
(na pr. Katari1za). 

Centralni vrhovj и 
unutrasnjosrj kratera 
(postojj kod treёine 
Mesecevih kratera). 

Okna na krovпjm 
delovjma centralnih vr
ћova (па pr. Regio
tnontanus) 

Vi§estruki centralпi vr
hovj (na pr. Kopernik) 

Centralni grebeni u 
unutrasnjosti kratera 
(na pr. Aljonsus) .. 

Unutrasnje terase u 
kraterima (na pr. 
Bullialdus) 

Mali krateri, oЬ\ika 
dna §oljice, u unи
tra§njostj velikih kru
inih planina (na pr. 
Lyot). 

Na rubovirna zema\jskih kal- Pomotu pada је te§ko Ш 
dera mogu se primetjrj slicne potpuno nemoguce objasnj
tvorevine . tj postojanje ovjh vrhova nв 

rubu ј оkпа u njjrna. 

Polozaj rubova kaldera cesto То је t.rag prastare linije pre
odredujи linije preloma koje loma, formirane pre pada . 
se medusobno seku. Inace 
moze se objasnirj ј о§ ј strиja-
njem materjje и иnиtra§njosti 
Meseca, jzazvanog raz\jkom 
temperature. 

Ovo se иосаvа samo kod tak- Odnos· precnika i dиЬјле kod 
vih kratera (kaldera) koji sи bomba-kratera је veoma s\j
пapuлjeni lavom u promcn- can kao kod Mesecevih kra -
ljivo j merj. tera. 

U tokи razvjtka kaldera ce
sto se dogada razd vaj a пje ј 
tonjenje kraterovih zidova alj 
ј е veo ma retko da se ostetj 
za jednicki zid dveju su sednЉ 
kaldcra. 

Nekad se dogada da и ze
maljskjш kalderima оkпа nisu 
и centrи kratera (na pr. Nia
mиlagira vиlkaп и Africi). 

U kalderjma centralпi ili skoro 
ceпtralпj vrho,,i sи vrlo cesti . 

Kod vиlkaпa cesto se mogи 
videti krovni krateri, оkпа na 
vrћи, ali пе u svakom s lи
саји. 

Cesti sи kod zemaljskiћ kal
dera (па pr. Теа! vиlkan). 

Normalna unиtrasnja tvore
vjna koja је u vezi sa struk
turalnirn (tektonskim) proce
sjrna pri formjranjи kratera. 

Cesto se moze prjmetjtj kod 
onih vulkana koji su ponovno 
proradj)j, 

Slienj su maar-kraterjma (ma
lim kraterjma stvorenjm jed
nirn jzJjvom gasova) nastalim 
u kalderjma (na pr. vulkan 
Askja). 

Poпovni pad и neposredп 
noj Ьlizinj jedпog, vec for
rniranog kratera, zajednjckj zid 
dva kratera medиtim ostaje 
neostcёen . 

Moze sc objasпiti иticajem
meteora koji sи pali na unи
trasnjи povrsinи velike kru
fne planine vec raпijc for
mjrane. 

Eksperimentj sa padom oЬi
cno ne dovode do formjranja 
vrhova, osjm u slucajevjшa, 
kad se prj eksperimentjma 
korjste specijalno forшirana 
zrna. 

Ovakve tvorcvjne kod ze
maljskih mereorskih kratera 
sи nepoznate. 

Ne mogu se naci kod Ze
maljskih meteorskih kratera . 

Kod Zemaljskih meteorskih 
kratera se ne vjde. 

Kod meteorskih kratera na 
ZemJjj иnиtrasnjih terasa nе
та. 

Tragovj sekundarnih padova, 
sekundarnj kraterj . 
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Кraterj sa tamnim 
dnom (na pr. Plato11 
Macrobirм, Bo!kovii 

Promeпe u kraterjma ј 

u njihovoj okolini (па 
pr. A/fonшs, Lim11i, Ari
starh). 

Вaseni kruznog oЫika 
(na pr. Mare Cn'sium) 

Ваsепј koji пisu kruz-
1\0g oЫika (па pr. Мате 
Nubium). 

Tvorevjne, оЬЈјkа kre 
ste, u basenima (па 
pr. Mare lmbn'run) 
Ostacj kratera па ru 
bovima basena (na pr. 
Fracastm·irм) 

Tvorevine, oblika za
ravanka, u basenu (па 
pr. Pravi Zid). 

Kraterj na uzvjsenim 
grebenjma (па pr. Ll 

Мате lmbnum). 

Sjstem svetlih zrakova 
(na pr. Tiho, Ксрlи , 
Kopenu:k, Bessel). 

Doline i velike, rac
vaste pukotine (pone
kad zajedno sa malim 
kraterima na podnozju 
i1i padini) (па pr. Al
pslш Dolina, Ћ·iesne
cмт-pukotina) . 

Utjcaj bazaltne Jave koja se 
izlila na dno kaldera . Ovakav 
iz)jv Jave ne zavjsj od polo
zaja ј)ј \le)j~ine kaldera . Na 
Mesecu kraterj sa tamпirn 
dnom nisu ograniteni na poje
dine veJj~jne јЈј povr§jne. 
Daпasпji razvjtak kaldera na 
Zemljj karaktcrise se izve -
nim promenama (па primer u 
izlivu lave i izbacivaпju 
gasova). 
Normalan odljv bazaltne la ve, 
koja potice jz pukotina kon
centri~пo i zrakasto raspore
denih . 

Povr§jna prekri veпa izlivom ba
za ltne la\IC. 

Na donjjm delovjma protoka 
lave materija se cesto nago
mila. 
Pod uticajem lave , koja ј е 
prekrjla Ьаsсп , uni stcп је kra
terskj z jd prcma basenu . 

Formacija nastala za vreme 
s t varaпja basena, ёјја је jedna 
strana spustena . 

Vulkanska aktjvnos t duz puko
tiпa па Ьazaltпim po\1 rsiпam a 

U susedstvll Zemaljskih kal
dera, duz "slablh zona" kore, 
mogu nastatj sljc11C tvorevjne 
пakon ponovljenill struktu
ralnih kretanja. Na pojedi
njm mestima svetle trake mo
gu Ьiti i pukotine napunjene 
iskristalisanom lavom. 

Strukturalno, one su u srod
stvu sa doljnama pukotin
skog karaktera, na sto se jos 
dovezuje vulkansko dejstvo 
u pukotinama i па padinama. 
Тr·ieSIIecker-pukotine, ро for
mi, jako podseeaju na sistem 
pukotina koji okrufuje velika 
afritka jezera, dok је Alpska 
Dolina, strukturalno, podu
darna sa Crvenjm morem па 
Zemlji . 
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Magmatska diferencjjacjja -
ako је uop§tc moguca - moze 
da nastane samo kod onih 
kratera kojj su stvorenj pod 
uticajem пajvcceg pada. 

Posledjce sekundarnih pa 
dova? I z baci vaпj c gasova ne 
mora obavezпo da bude po
s ledicз \lulkaпske aktjvпost i ! 

Pad \lelikih kosmickih tela 
moze da prouzrokujc stva 
ranje krt1znil1 tvorevina . 

Izlj\1 bazaltne lave s lu~ajпog 
karaktera, sto ј е j zazvaпo pa
dom tela \lelikih razmera. 

Posledica izliva lave koji ј е 
izazvan padom . 

Posled jce izljva IЗ\IC koji је 

izazvan padom. 

Nagomilaпje dpadaka ( ? ?). 

Pad pod iZ\IЗnredлim okol
пostima па grebenskjm kre
stama (pad metcora kojj su se 
kretali skoro paralelпo sa 
povrsinom). 

Padovi ·stvaraju pruge koje 
se zvezdasto sjre, na njima је 
mnostvo malih sekundarnih 
kratera i odpadaka. 

Tela u padu mogla su samo 
pod izuzetnim uslovjma da 
stvore na Mesecu ovakve do
Jjne i pukotjne. Na pr. 
onda ako је krivina putanje 
Ьila jednaka krivinj Mese~eve 
povrsjne, ako im је materija 
Ьila cvrsta, ako su na putu 
jedva izguЬili energiju, i ako 
su se kretali duz starog si
stema pukotjna, koji su bili 
u susedstvu kratera mпogou
gaonog (redovno sestougao
nog) oblika. 
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Ova tab!ic~ dovodj nas do zaklju~ka da vulkanska hipoteza mo:le da objasnj svc 
glavnc karakteпstJke Mese~evc povrsine, dok hjpoteza koja је zasno\1ana na padu kosmi~kih 
rela, mcteora~ planetojda, mozda i kometskih jezgara, daje manje dobra objasnjenja. 

. Glavm argumenti hjpoteze pada potiёu jz jstra:ljvanja Baldtџin-a (1949). Prema Ba/-
du:m-u rupe stvorene bombama, meteorskj kraterj ј kraterj na Mesecu nalaze se na istoj 
~IVOJ u koordinatnom sjstemu, na ёјјu jednu osu nanetc su unutrasD je duЬine ovih tvorc
vшa, а na drug.u pre~nicj kratera. Fizicka ш!tina ove, svakako znacaj,re, veze је и tome da 
1 rupe od bombt kao 1 meteorski krater·i i Mesecevi kratai poticu i:; eksploziV1rih procesa. 

~to se pak ti ёe ljcnos rj forme M esccevih i meteorskih kratera, to se пе mo:le sma
rratj. kao dokaz u prjlog hipoteze pada . Fotografija iz avjona ёuvenog kratera u Arjzonj 
d~bl)ena sa str.ane, stvarno podseca na takve Mese~evc kratere koj1 nemaju centralnj vrh, 
al1 ako naprav1rno takav snjmak koji је naёinjen jz avjona tacno jznad ccntra metcorskog 
kratera, tada se guЬi sljёnost (Sl. З .) . 

· Raspored kratera na Mesecevoj povrsjnj nj jzЬJjza nije ravnomeran . U basen.ima jma 
malo, а n~ kontinentjma veoma mnogo kratera. 0\IO је verovatno posledjca unutrasnjih 
selenolosk1h ~aktora . Posto Ьi pad kosmjckih tela statjstjckj dao ravnomeran raspored, po
Jnenuta pravrlnos t rзsporeda је u suprotnosti sa hipotezom pada. 

Ina~e, jnteresantno је spomenutj da је raspored vulkanskih tvorevjna na Zemlji 
шpr·otaiJ od onog ,,а Mesecu. Naime, okeanografska JSt.razJvanja pokazala su da na dnu 
okeana postojj mnostvo planjna vulkanskog porekla (guyor). Prema rome broj vul.kanskih 
formacija u zemaljskim basenima osetno је vеёј nego na koпtjnentima а Ьа§ suprotno od 
onog na Mesecu gde su " kontjnentalne" povrsjne osetпo bogatjje kraterjma nego baseni. 

. . ~emja_kin, sovjetski istrazjvac Meseca, pokazao је Ј 965., da је na Mesecu moguce 
пас1 na)man)e ЈО--12 takvih kraterskih lапаса cijj se clanovi rasporeduju na polukruznom 

Sl . .Ј . Cuveni meteorski kтater и Aтizoni - pogled sa visiue. Tvoтevina ima ёetvorougaoni 
oЬlik. Samo kad se posmatra sa strane liCi ,Ја Meseceve kratere а posmatrajuii sa visine ova 
sliёnost nestaje. Fotografijll је 11apтavila vojna avijaci_ia SAD. · 
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luku i kod kojih је prc:~ruk svakog ~lana priЬblno jc:dnak polovini pre~nika kratcra koji 
sc nalazi jspred njega u lancи (na pr. Clavius). Оvи zakonitost takode m ofcmo objasnjrj 
kao posledicи иnиtrasnjih иtјсаја- na osnovu pada nc m gи se objasnjrj, U vczj s tjm fc: 
\jmo ukazatj na to da је: forma lиka takodc: karakterjsrj~na za lanac zemaljskih vulkanskiЬ 
ostrva. 

D obro је poznato da је: amerj~ka kosmi~ka laboratorjja " Mariner-4" fotografjsala 
povrsinи Marsa sa daljine od oko 10-12 hjljada km. Pokazalo se da ј na Marsu ima kratc:ro 
razl.i ~jtih velj~ina. Jedan od njih kojj se vidi na snimkи br. 11 је ogromna rvorevjna tala
soidnog karaktera. Ribera i Oliver, spanski asrronomj (Ј 965) иkaza li sи na оnи vanredno nc:o
bi~nи slj~nost izmedи ovog dzinovskog kratera na Marsи ј krиZпe planine Clavius na 
Mese~evoj povrsjлi (SJ. 4. ). U velikim kratcrin1a raspored manjih tvorevina је veoma sli
~n. Ovo takode ne mofemo prjpjsarj s lи~ajnim procesima ncgo s li ~n m delovanjи unиtra
snj ih si la. O vde felimo ukazati na to da Semjakinova zakonitost vazj i u s lи~аји manjiЬ 
kratera и pomenиtom Mar O\'Om krateru! 

M ogli Ьismo na\resti jos mnostvo podataka koji govore и prilog vиlkanske hipotc:zc:, 
od nosno, op§te re~eno, и prilog hipoteze koja predpostavlja иtјсај иnиtra~njih sila. Ovj 
podaci nisи и saglasnost j sa hipotezom pada, ali to ne znaci da treba u potpиnostj eliminisati 
иlоgи pada kosmic.kih tcla. Neosporno, Ьilo је ko mickih bjekata raznih velicina, kcji sи 
pali na Mesec i stvorilj kratere. Ali је njihov znaca j - prem a nasem miSijenjи - sc:kun
daran. Uloga иnиtrasnjih sila (konvekciona strиjanja, eventиalno cgr mnj mehиrovj ga
sova koji su kasnjje eksplodjra]j kao i vulkanjzam) mogla је Ьitj znaca jnija od palih mctcora 
ili planetoida. Inace ne moze se и potpunosti isk/jllёiti т· ona moguinost da је pad pojedinih 
veoma velikill kosmiёkill objekata mogao i sam izazvati pojavu 11а Meseёevoj povrsirJi koja је 
slicna vulkaiJSkoj empciji. Telo, ako ти је energija kr·etanja bila dovoljno velika, moglo је pri 
раdи da proЬije relativno tarJkи Meseёevr1 korи i da otvori put magmi i gasovima prema povr
Iini. Svakako da krateri, koji su nastali pod uticajem vulkanizma pcsle pada, mcrajи da nosc: 
sva ona obelezja koja su, s jedne strane, karakteristicna za kaldere, а, s druge strane, za 
meteorske kratere. Prema nasem mШjenju, najvece kruzne planine i talasojdj m ogu Ьiti 
takve tvorevine. 

Sto se ti~e potrebne energije za stvaranje kratera, prema na§im raeunima (Heder
vdri, 1963) red njene veli~ine је izmedu 1016 i 10°0 erga. Prvi podatak sc odnosi na potrebnи 
termalnu energiju za stvaranje kratera precnika Ј km, а drиgi za krater precnika 200 km. 
Za stvaranje svih kratera na Mesecevoj povr§ini - ako pretpostavimo da su oni svi nastali 
pod uticajem unutrasnjih sila- potrebna је energija reda velicine Ј0 82 er·ga. Ako se Mesec 
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Sl. 4. Marsoo krater lcoji se vidi па ЈЈ. fotografiji letilice "Mariner-4" пеоЫспо pod
seca па dzinooskи krиznи planinи nazvanи Clavius па Meseёevoj povriini. Alf а : 
krater па Marsи. Beta: Claviиs. Prema Ribera i Oliver-и. Krateri sa oznakama 
Ј, 2, 3, 4 и Ьlizini ј и samom Claviusи, kao ј drиgi mali krateri bez numeracjje, raspo
redeni sи medиsobno prema za!.onitostj kоји је otkrio Semjakin. Skreiemo .ра!пји. da 
и Ьliziпj ј и samom Marsovom· kraterи takode postoje krateri oznaleni sa Ј, 2, 3, 4, 
/сојј јтаји јsщ zakonitost rasporeda. Gama: fotografija Claviusa. Krateri oЬuhvaieni 
sa dve !.rive linije rasporedeni sи prema Semjakinovom zakor1u. . 
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stvarno sirio и proslosti, tada ј е za stvaranjc kratcra Ьiо dovoljan dc:sctohiljadi.ti d~o cner
gije potrebne za podizanj~ omota~a M.esecevcg jezgra za godinu dana . То z~aCi da Ј~ ~ncr.
gija potrebna za stvaran)e kratera btl a иvcltko obezbede~~ и !"lesel:e:' Ј иn~tr~ SПJOS LI . 

M ofe sc: izracunati i ro kolika је oslobodena energiJB pr•l•kom JCdnog 1zllva lave 
manjcg oЬima. Na primer, и илиtra§njo s ti kratera Aristarli ио~еnс su 1964. godine neke 
crvcne pege (Barr, Greenacre, Ј 963). Ako и ovc pcge nastale izlivom Jave ili izbacivanjem 
vulkanske odpadne materije , onda је и s lисаји jc:dne pege oslobodeno Ј021-Ј0' 6 erga encr
gije u vidu toplote (Dedk i dr., 1966). Kod Zemalj kiЬ vulkanskih ek plozi ja srednje vel i
tine oslobodena rermi~ka energija је istog reda velicine. 

NAJNOVIJI REZULTATI ISTRAZIVANJA M ESECA 

Na kraju dajemo kratak rezime glavnЉ rezиltata istraZivanja Mesecevih kosmi/:kjll 
sranica poslednjili godina. .. 

Ameri~ke letilice " Ranger-7" , -8 i -9 dalc sи mno§rvo fotograftJa M csecevc: povr
sine (Sl . 5.). N ajmanj i predmeti koji se vide na fotog rafijama su reda vcliciлe pola metra . 

Na Mesec se prvi риt spиs tila sovjetska letelicз "Lиna~9". Na njenim fotC!g_rafijama 
vjde se detalji reda vebline milimetra, sto znati da forografiJC sa "Lиnc-9" mlilon риtа 
prevazilaze razdvojnи moc forografija doЬijcnih velikim instrиmenrom Palomar opserva-
rorije! . . 

Fotografije Lune-9" роkаzији jednu veoma пeravnu povrsшu ko)a podseca па 
Jctalj na Zemlji p;~kriveп vulkanskim odpatcima sa okamenj eпom Javom . Negdc se ~k 
mogu videti ka rakte ris ti~ne linijske sr.rиkrиralne forme IZII\ra lavc : N~~de se na fotogr~
fijama vidi manje i vece kamenjc (SJ. б) koje, pr~ma englesko.m JStraz 1 v~~и Meseca Gll
bert-u Fielder-и, moze pretsravJjati deli<'e izbaceпe 1z sekundarmh kra~era li• J?ak vulkanskc: 
bombe. VcJicina im ј е od nekoliko dekacm do nekoliko metara. KasmJC amer1cke "Survey
or"- fotografije pokazale su rakode veoma s licпe detalje . Prema Kt1ipe1·-и, direktoru ameri
l:ke Lunar and Planetary Laboratory, "Luna-9" se spиsti l a u иnиtrasnjost je.dnog ~anjeg 
kratera na reritoriji Oceanus Procellarum. Precnik ovog kratera Ј С oko Ј ,5 km 1 nalaz1 se na 
jednom zaravanku duzine Ј 6- Ј 7 km, visine 800-850 m koji se proteze u pravcu sevcr-jug. 

Prema misljenjи poznatog sovjetskog istrazivaca M eseca, Barabaiova, Meseceva 
povrsina ruje prekrivena finom prasinom ncgo slojem, dcЬJjine svega пekoliko ~т, ~rnastog 
materijala, precnika 3-ЈО mm. Vasi~nske Jetilicc, ~oje.~u sc bez r.eskoca sp:иst1le, JBSno s~ 
dokazale da је Mesecevo " t1e" dovol)no ~vrsto da 1zdrz1 tcrct voz1la bиduc1h kosmonaиta. 

Autor је ovaj clanak napisao poslednjeg dana Ј ?67. Ako sa~ pogle~af!!o unazad 
na rezultate istrazivanja u pro§losti, moiemo konstatovat1 da su covec)e znaщe 1 ume§nost 
stvarno prebrodili sve teskoce u ciljи da za пekoliko godina d.ode <;Јо p~akticnog osva~anja 
Meseca. Jos ne znamo da li се sovjetski ili americki astronaut1 stat1 prv1 na Mesec, al! ma 
kako da se zavrsi ovo veliko " kosmicko takmicenje", krajnji rezultat pripa§ce celom l:ove
~ns~vu, kao §to svi rezultati kosmickog istrazivanja poveeavaju .covecjc znanje i kult~ . 

1 sama 1967. godina donela је mnogo novih i interesa~tn1h rezиltat~ u poznavaщu 
Meseca. Izmcdu ostalog dosla su u prvi plan is~razivanja u vez1 sa poznavaщem Mesecevog 
oblika i u tome veoma veliku ulogu igraju vestacki sateliti tipa "Luna" i "Lunar-Orblter" 
koji se kreeu oko Meseca. Iz promena putanjskih clemcnata ovih sitn~ sateli!a tacno m?~ 
femo upoznati Mesecevo gravitaciono polje i tako na posredan nасш mozemo dоЬш 
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Sl. 5. Fotografija aтericke 
letjlice "Ranger-9" central
llog vrha kmzne planine 
Alphonsus. U neposrednoj 
Ьlizini ovog vrha pre ·ne
koliko godina doilo је do 
stvarne vиlkaiJSke erиpcije . 
kao Ito sи to pokazala po
smatranja Kozjreva i dru
gih. 
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informacjje о unutra§njem rasporedu ma а. Dosada§nja jsrratjvanja su potvrdila onu ranjju 
pretpostavku prema kojoj se Mesecev oЬlik razlikuje od lopte. Nulti merjdijan је srednja 
linija vjdljivog M =secevog kotura . Presek duz ove linije licj na presek kruske. Tuplji kraj 
ove kruske uperen је ka Zemlji , а siljas ti је u suprotnom pravcu . Ekvatorski presek је skorn 
taCзn krug. U preseku du t meridijana od 90° oЬlik Meseca lici na presek jajeta. 

1967. godina donela је novjne ј u upoznavanju tektonske strukture Meseceve po
vrsine. Amerjcki " Lunar-Orblter-4", koj j је podjgnut 4. maja 1967. dao је veoma kvali 
tetne fotografije, jzmedu ostalog ј cuvene Alpske doline Mesecevc povrsjne . Ova dolina . 
koja prosto polovj M eseceve А/ре, је jedna pravoJjnijska tvo re ,• iвa duzine vj§e od 100 k"; 
i dubine 3-4 km. Na fotografijama doblvenim sa Zemlje ova doliпa se vjd j jako perspek
tlvno deformtsano 1 tako se ne moze utvrdirj njen pravj oЬlik . Medutim, "Lunar Orblter-4" 
k~eta? se skoro tacno jznad о~е doline kad !u ј.е fotografi ао. ZahvaljujuCi tome prvj put smo 
vtdeii stva.rnu ~ormu ove dolшe. Upa~·edu;ш5t sa basenom C1'Venog mora па Zem/ji, uocavamo 
veoma vel1ku sl1ёnost. Na dnu Crvenog mora postojj jedna pukotina oЬlika jarka ј to skoro 
na srednjoj Jinjjj ovog mora. U os j A lpske doline takode vidimo jednu duboku pukotinu . 
S druge strane, pukotiпe Crvenog Mora zajedпo sa velikim afr iёkim jezerima fo rmiraju 
sistem tzv. afriёkih jaraka. Као ~to se moglo primetitj па forografijama "Luпar Orblter-4" 
1 sa Alpskom doli~1om ј е u . vezj ј еdап s~stem pukotiпa. Ove pukorjпe zauzjmaju jst i poloza 
u o~пosu па Dolmu, kao 1 pomeпutl S!Stem u odnosu na Crveno more . I sjstemj ovih рu
~о~ша Itee me~usobпo . . Iz svega tog~ doSii. smo _do zakljuёka da su Mesecevu Alpskt4 do!ilш 
1 s1stem р~оtша u vez1 s t1m stvortle su!tшskt ше tmШraiii)e, tektoшke sile kao i na ZcmJjj 
pr1 stvaraщu Crvenog Mora ј sistema pukotina u vczj s пјјm . 

8. seprembra 1967. sa kosmodroma Саре Kenпedy krenu1a је kosmjёka Iaboratorija 
" Surveyer-5". Imala је dvostruki zadatak : s jedne strane, dalje istrazj апје fjne srrukture 
~~secev~ povrsiпe, а, s druge strane, izbor mesta gde се se spust jri buduce kosmjcke le
tJIJce sa IJudskom posadom оdпоsпо dopuna dosadasпjih rezultata u vezj s rjm , 

Sl. С>: Jedna/otograftja Mesec~~ J!OVI'Sit~e. iz neposred~~e Ыiziue koju је uapravila sovjetska 
kosm1lka letlllca Luпa-9. И ЬliZ/111 se v1d1 katne11 velzёine nekoliko desetina С/11 kolji stvara 
o!tru senkи: ~' Tle': podseca па polje . ~hladene lave. Vidljive пajtnatJje tvorevine ~а fotografiji 
su reda velrlJne mtltmetra. Fotogra/l)a se moze svrstati " red t1ajznalajnijih nattёnih fotogra-

fija ovog veka. 
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Prefn1k, u ~1lj ~mв 
,.о JD trO 8 80 IOD tt0 Џ#1Ј 111Ю 

Sl. 7. Veza duЬiпa-preёnilc llod Mm
levih kratera, prema Baldwin-u. Talk1 se 
grupiiu duz jedne linrje sa Ьlagom krivi
nom. Dispersija Ьi bilajo! тапја da је па 
osatna koordiпatnog sistema umesto li11e
arne kori!cena logaritamska podela . ,. 

• 
Letilica se spustjJa na padinu jcdne kraterske 

ј ате dublпe 1,5 ", ј precпika 9 m. Raspolagala је jcd
nom specijalпom aparaturom kojom је trebalo пeposrc 
dпo jspjrati Mesccevo tle . Naime, pone1a ј е sa sobom 
jedпu malu kutiju sa zlatпim plocjcama u kojoj је sme
s teпa vc§tacka radiokatjvna materjja (curium) atomskc 
tczjпe 96 i mase 242. A1fa cets jce ј zЬасепс iz cuiruma 
prodrle su u "Meseёevo tle". Broj odbljenih ј razbaca
nih alfa-ccstjca mereп је instrumeпtjma ј tako је Ьilo 
moguce da se jdeпtifjkuju i pronadu S\•i elcmcntj os jm 
vodonjka, hcl ijuma ј litijuma. 

LetjJjca "Surveyor-6" kreпu1a је na put u пo
vembru 1967. 9. пovembra meko sc spustjJa u ccntra1 -
nom dclu vjdJjjvog Mesecevog kotura. 17. пovembra , па 
radio-komandu sa Zemlje, rakete ove letilice stupjJe su 

. u dcjsrvo ј "Sttr\•eyor-6" se podjgao jzпad "tla" . Posto 
ЈС 6,5 sekunada lebdeo u vazduhu, ропоvо sc spustjo па povrsinu а)ј sad na jcdпom dru
gom. ~estu koje је Ьilo udalj~пo 2 merra od prethodпog. Na taj пасiп omoguceno је de 
~~leviZI~~ke. ka~ere ~odu u поv1 polozaj ј da ovako dobljene fotografije - zajedno sa ranj 
Jiffi , koJih ЈС b1lo vJ§e od 17 000 - daju ust\•arj nekakav stereoskopski utjsak. 

. ~rema mШj.enju autora - koje se пaravno moze smatratj Jjcnim mШjenjem, а ne 
•zvaшcшm stavom Jedпog organa - s tvarпo osvajanje Meseca blce tek 1970. Treba oceki

vatj da се ljudi jos u ovom veku st jcj i do Marsa. Mars је veoma interesantпo nebesko telo 
ј za istrazjvace Meseca, jer kao sto smo reklj, sепzасјопа1пе fotografije koje је nacjniJa ame
cka letilica "Marjпer-4", pokazale su da na Marsovoj povr§jni jma sJjcпih krutnih planina 
kao §to su .M~secev~ kr~t~rj. St~ros~ ovih se procenjuje па 200-800 miliona godina. Njj
hovo nastaJ.an~e moze blt! ~. ve~1, s ЈСdпе straпe, s padom planetojda ј meteora, а, s druge 
straпe, s uttcaJem unutra§щ1h stla (vulkaпizama) - kao sto је slucaj i kod Meseca . 

Budimpe§ta, 31. decembra 1967. 
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XVI ГОДИШЊА СКУПIПТИНА АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 
"РУЋЕР БОШКОВИЋ" 

Астрономске друштво "Руђер Бошковиh" одржало је своју XVI годишљу 
скуrrштину 19. маја 1968. године у просторијама Народне опсерваторије у Београду. 

Скупштину је отворио претседник друштва проф. др. Бранислав Шеварлиh . 
И поред велm<ог броја чланова Астрономсног друштва седници је при

суствовао само 41 члан. Треба истаhи присуство претставюrна подружница у Крагу
јевцу и V Београдсној гимназији. У радно претседништво једногласно су изабраm1 : 
июк. Коста Сивчев, проф. др. Божидар Поповиh и проф. Карић Милан . 

Скупштину је у име подружнице у Крагујевцу поздравио проф. Карић Милан, 
у име Ваздухопловног савеза Југославије инж. Коста Сивчев, проф. др. Бранислав 
Шеварлиh у име Катедре за Астрономију Природно математиЧЈ<ог факултета у Бео
граду, др. Ђорђе Телеки у име Друштва физичара, математичара и астронома Ју
гославије и у име Астрономске опсерваторије љен днрентор Перо ЂурЈ<овиh. 

Затим је прочитан извештај управног и Надзорног одбора о раду између две 
годишље скупштm'!е и о наредним задацима, извештај подружнице у Крагујевцу и 
образложеље по завршном рачуну и финансиском плану за наредm'! период. 

У извештају подружнице у Крагујевцу истакнута је Ј<Орисност предаваља Ј<Оја 
су за наше аметере држали наши познати научници и стручљаци. Нарочито је иста
кнуто предаваље июк. Косте Сивчева. Треба истаhи и то да су за време одржаваља 
Годишље скупшТЮ'!е у просторијама Народне опсерваторије били изложени радови 
аматера из Крагујевца. У дискусији је још једном истаЈ<нута слаба сарадља са Ас·rро
номском опсерваторијом у Београду; указано је на помоh коју су друштву пружиле 
библиотеке града Београда и БиблиотеЈ<а "Ђорђе Јовановиh" уступаiуhи велики број 
кљига библиотеци Астрономског друштва на послугу. Управни одбор таЈ<ође захва
љује другу· Георгију Бороцком који је понлонио 67 својих свезаЈ<а и др. Ђорђу Ни
колиhу на поклољеним кљигама. Било је речи и о тешкоhама да се планетаријум 
оспособи за рад, тако да he вероватно он почети са радом тек наредне године. Такође 
су истакнуте тешкоhе око набавке девиза за отпочиљаље рада на снимаљу атласа неба. 
ФотографсЈ<а Ј<амера, коју је у ту сврху израдио друг Љуба Пауновиh, налази се сада 
на Астрономi::Ј<ој опсерваторији, мада је истакнуто да би бар у почеТЈ<у било погодm'!је 
да се она пренесе на Народну опсерваторију. . 

Похваљени су нени чланови друштва за залагаље и рад на Народној опсер
ваторији: За рад са мm<рометром на мерељу двоiШ'IХ звезда и објеката на Месецу 
Живановиh Никола. На микрометарсним мерељима радили су још Зоран Ивановиh, 
ВојИслав ЧУЧЈ<овић и Драган Марновиh. На пружаљу објашњеља публици за време 
дежурства истаЈ<ли су се Драган Мэрновиh, Радован Димитријевиh и Нниола Жива
новић. За одржана предаваља похваљени су Радован Димитријевиh, Војислав Чуч
Ј<Овић, Нниола Живановић и Зоран ИЕановић. На посмэтраљима Сунца истанао се 
Чубра Андреј. За најбројнија посматраља похваљени су Геземан Бранислав, Драган 
Марковић и Нниола Живановић. Такође је одато признаље Радовану Димитријевићу 
и Нm<~ли Живановићу за помоh при обављаљу многих значајних послова на опсер
ваторищ. 
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Посебно је истакнуто огромно залагаље управнm<а Народне оnсерваторије 
rrpoф . др. Радована Даниliа за врло успешан и плодан рад на Народној опсерваторији . 
Може се слободно реhи да за успехе Народне опсерваторије углавном треба захва
лити љеговом сталном зауЗИh!аљу. У диснусији ја даље било речи о многим антуелним 
проб~емима, задашшаи плановиhlа за будуliи рад. Тано је инж. Коста Сивчев изра
зио >l,ељу зај1астављаље сарадље између Ваздухопловног савеза Југослави је и Астро
номсног др1штва; иразио је танође жељу за пружаљем финансис1<е помоk.и ВСЈ 
or<O издаваља "Васионе". 

Друг Перо Ђурно.вић, дирентор Астрономске опсерват рије у Београду 
осврнуо се .на незнатан броЈ присутних у поређељу са унупним бројем чланова друштва . 
Похвално Је говорио о успешном раду на посматраљу двојюrх звезда. Проф. др . Бра
нислав Шеварлиli, шефа катедре за Астрономију Природно математичног факултета 
У Београду, нарочито је нагласио плодан рад проф. др . Радована Данића. Истакао је 
танође ващност сарадље са Друштвом математичара, физичара и астронома на оспо
собљаьаљу кадров~ за будуliе предаваче Астрономије у шнолама другог ступља. 
Др. Ђорђе Т~лени Је говорио о потреби форhmраља нощ1сије за израду rшструмената. 
Предложио ЈС осm:'ваље фонда за награђиваље најуспелијих радова сараднm<а На
родне опсеl?ватори)е. Друг Јован Ступар , сенретар Народне опсерваторије, говорио 
Је о матерИЈа~ш.тешкоћама. Истю<ао је да је број новоуnисаних чланова у порасту. 

~а краЈу Је. говорио пр.оф. др. Радован Даниli управющ Народне опсер
ваториЈе .. Говорио Је ~ том~ да Је било неуспеха и недостатана у раду. Уназао је на 
мали броЈ ШI<Ола са I<О)има Је успостављена сарадља, упознао је на неуспеле покушаје 
да се, због пас1mности Туристичног савеза Југославије, огранизују груnне посете 
туриста. У ову сврху на Народној опсерваторији је израђен веliи бро ј сюща а сним
љена су и пригодна пре~аваља на нсrюлино светских језн.на. Уназао је на залагаља 
друга Јована Ступара но)и прантично свршава све материјално-финансисне и адми
нистративне послове. Такође је истанао залагаље генералног сенретара друштва и 
одговорног уреднина "Васионе" друга Ненада Јаю<овића . И поред љеговог великог 
заузимаља вероватно је да планетаријум ни ове године неће бити отворен. 

Пошто су при~утm1 упознати са осниваљем подр}жmща у Старој Пазови, 
Новом и Старом Бече)у и Лозници, дата је разрешница Управном и надзорном одбору . 

Јавним гласаљем у Управни одбор изабрани су: Гајић Драгутин, (досадашљи 
члан), Данић Радован, Димитријевиli Радован, Ћурновиh Перо, Живановић Ни
кола, Зеремсни Милош, Ивановиli Зоран, КариЋ Милан, Лукић Миле, Поповић 
Божидар, Проти!\ Милорад, Саџанов Софија , Сивчев Коста (досадашљи члан)., 
Телеки Ђорђе и; Ступар Јован. · 

За претседника надзорног одбора изабран је Поповић Георгије а за чланове 
Паквор Иван и Арсеm1јевић Јелисавета. 

Скупштина је завршена оrю 12h приназиваљем филмова из Астрономије. 

СМРТ ВЕЛИКАНА УЗБУДИЛА ЈЕ СВЕТ 

9. марта 1934. године, у једном малом селу велине СоцијалисТИЧЈ<е Русије, 
рођен је Јуриј Аленсијевич Гагарин. 

У том тренУТЈ<у, свет није ни слутио да је уnраво рођен херој, јер нико није 
могао У том малом дечачићу препознати будућег носмонаута, uионира космоса. 

Мали Гагар~н. је живео у сељачкој породици. Доласком рата тежак живот 
Гагаринов, постао Је ЈОШ тежи. Али, после рата, у жељи за знаљем и радом, почео је 
да изучава занат,затим техничку шнолу и најзад жеља за висинама и бескрајним пла
вим ~ростра!'lствима, одвукла га је у пилоте. Као пилот, пријавио се у добровољце 
од I<ОЈИХ he Један бити одабран да први оде у космос. 

Гагарин је био најспремнији и најобученији од свих људи. 
И, 12.априла 1961. године човечанство је са одушевљељем примило вест да је 

човек, по имену Јуриј Алексијевич Гагарин, први пореметио дубоку тишину беско
начног плаветнила вечите ноћи. Човечанства је са великим интересоваљем пратило 
љегов лет. 

Гагарин је извршио · задатак и тиме уЧИнио велики кораЈ< напред, ближе бу
дуhности. Свет неhе нинада заборавити тај догађај који је убрзао љегов развој . 
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12 . априла ј е ј еда н човен са пуно храбр сти 11 са смехом на лицу , смело зано
рачио у непознато . 

Данас , нада ј е та ј ч вен мртав , људи широм света лрелиставају странице 
љегове биоrрафије ноја ј е нрулним словима уписана у историју славних дела и от
l <риkа . Гагарин је мрта в, ал и он живи у нама , љегов осмех једне добре душе и чвр
стина једног нарантера говоре нам да је захваљују\ш њему, човен сигурно напредовао 
у отнриваљу природе и љеннх не познатих бесноначности . 

Кошшо људи у свету ј е са ту гом отлратило Гагаринов пепео д зидова Кремља, 
н одало му велино признаље , последљи пут олраштајуkн се од љега . Колино људи 
широм света ј е немо, са очнма пуним суза пратило лоследње речи Павсла Половича , 
но ји је, једва се држеlш на но 1·ама , изговорио : "Не, ми не можемо веровати да више 
нема "Јуре" ! И но ј е могао да не за плаче виде нн Валентину Терјешнову , ту см ел у 11 
храбру жену, на но се г уши у сузама за вољею1м другом и Ј<олегом. 

Хиљаде људи се литало: , Зашто ј е то морало да буде ? Зашто се један тано 
млад живот угасио прерзн н т та Ј<О бесмислено, у тренутну нада се томе нино ннј е 
надао . 

Живот Јурнја Аленси јевича Гагарина ј е био r~оназ човенове моlш а његова 
смрт , туга и губитаЈ< за 1 1ело човечанство. 

Надица Голднер 
Уч. I/10 гимназије у Крагу ј егцу 

1 ВЛАДИСЛАВ МА ТОВИЋ, дипл. ипж. 1 

6 новембра 1968 годш1е , после нрап<е и теШЈ<е болести , и зненада је преминуо 
Владислав М . Матовиk ДЈIЛломирани инжењер . 

Рођен ј е 27 септембра 1920 године у Сремсно ј Митро
вици , Србија . Завршио је Ваздухопловни отсен Машинс1<0 1 
фа"ултета у Београду 1948. године. Као млад инжељер од 
мах се залосшю у Uентралном одбору Народне технине , а за
тим у Ваздухопловном Савезу Југославије у Београду, где радн 
све до пред нрај 1957 године . Користећи своје стручне нва
литете и несумљиво изразити дар за стране језине, овај период 
делатности инжељера Матовића је врло плодан. Велини успеси 
за разво ј нашег Ваздухопловства , нроз Ваздухолловни Савез 
Југославије , везани су за име и рад Владислава Матовића. 

Од 1. XII 1957 године ла све до сво је преране смрти , 
инжењер Матовиh радп у Во јно-техничном институту ЈНА у 
Београду . И овде су његова стручност и познаваље више 
страних ј езиЈ<а нашли своје право место. Радећи на пра\;ељу 

развоја најсавременије технине у свету, июнељер Матовиh је дао велини број норн
сних информаци ј а својим сарадницима. 

По завршетЈ<У уобичајеног радног времена за Владу Матовића лочиљао је нов 
радни дан. Од тада, па до дубоно у ноh, он је сванодневно , предано и без одмора , све 
време посвећивао астронаутици у но јој је нашао пуну афирмацију своје личности. 
Био је неуморни и најбољи пропагатор ове младе науне у нашо ј земљи. Са заносом 
велиног ентузијасте , нористеhи при томе свој изразити таденат за писаље и излагаље 
знао је и умео, боље него иједан други , да стручне проблеме из области астронаутине 
на једноставан и популаран начин пренесе многим слушаоцима на предаваљима, уче
ницима у шноли , слушаоЦИА\а радио-емисија , гледаоцима телевизије, читаоцима мно
гих његових чланана у дневним листовима и часолисима , нао и читаоцима љегових 

популарних нљига. 

Био је један од оснивача и лонретача идеје за формираље астронаутичног 
друштва, ноје је данас прерасло у Савез астронаутичних и ранетних друштава Ју
гославије . Као дугогодишљи сенретар Савезног одбора овог друштва, Владислав Ма
товић је учествовао у раду многих нонгреса Међународне астронаутичне федерације 
(ИАФ), иао представнин наше земље. Запажено је било љегово учешће на ованвим 
скуповима астронаутичара целог света у Варшави , Атини и Мадриду . Био је пред
ставнин наше земље на на 1\ионвлном но1-rгресу америчних стручљана - астр<Ч-IЗ)'ТЈЈ-
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ч ара у Л ас Вегасу . Мансимално могуkе залагаље , нроз готово даноноfiни рад, у правом 
смислу те речи , инжељер Матовић је уложио у лрилреh\е и рад XVIII Међународног 
астронаутичног Конгреса , но ји је одржа н септембра 1967 годю~е у Београду . 

Прераном и изненадном смрl;у Владислава Матовнkа ј угословенсна астро
наутина изгубила је једног од својих лионира и нсуморних лоборннна з а љену афир
дlацију у наш ј земљи , а часолис Васнона " свог дугогодишњег и врло плодног 
сарадннна . 

,l pa?all /(иеЈ~севиh дил . ию1<. 

-11Jjk5Y0~1( Г Ш 
==--

Могу ли се комете састојати од 
аитиматервје. - В. Фесеннов председ
НИЈ< номисије за метеорите Совјетсне 
анадемије науна , п зноси у једном члан 
ну најпре различита мишљења о 
Тунгусном метеориту (јун Ј 908 г . ) 
од нојнх једно тврди да ј е ло средн 
био судар вене мале номете са Земљом , 
а друго да ј е енсллози ја лотенла од про
IЏiраља антиматериј е у Земљину ат
мосферу . Аутор пошто ј е изнео сво ј е 
мишљеље, да је ло среди била мала но 
мета и да феномен није имао нина Ј<ВС 
везе са антиматери јом , опису ј е 11а л .е 
природу номета . 

Међупланетарни простор испуљен ј е 
1юсмичном прашином од но ј е су оно 
95 % лродунти деномлозиције перио
дичних и нелериодичних номета а 

врло мало потиче од расладнутих асте 

роида . Дифузна Сунчева светлост по 
назује да међулланетарна материја до 
лире до саме Сунчеве нороне и изази
ва феномен зодијачне светлостп . 

Кроз међупланетарни медијум стру
је потоци честица ноје избијају из Сун
ца, нарочито над је ово јано антивно . 
Међутим, ню<аЈ<Ве промене или флун
туације сјаја зодијачне светлости нина
да до сада нису уочене у вези са Сун
чевом антивношћу . Ано би се матери 
јалан супстрат зодијачне светлости , 
ноји потиче од расладнутих номета 
састојао од антиматерије, онда би ин
тераЈ<ција ове са обичном материјом 
Сунчевих честица ресултирала уни
IЈI"!"а ваљем . Оно ЈО% ове енергије по-
11.Ц~ 10 Си од брзих електрона и нози
трона ноји би, у томе случају знатно 
дифундирали Сунчеву светлост у ви
зуалном слентру , а осталих 90% бил~Ј 

би гама зраци и неутриноси . Међутим 
иинанав феномен ове врсте није ствар
но посматра н . 

Фнзична природа номета детерми
нисана ј е својствима љихових ј едара , 
I <О ји без престанна емитују материј у 
од но ј е се образују глава и реп Ј<Омете . 
Потощ1 Сунчевих честица врло јюю 
делуј у на номете, што ненад проузро
l<у ј е огромно убрзану Ј<Ондензаци ју ма
терије но ј у је избацило једро . 

Улрнос чиљеници да су номете 
очевидно излощене де јству Сунчевог 
зрзчења, над се н :1ђу у унутрашњим 
партијама Сунчевог система , оне свој у 
масу губе постепено и изванредно спо
ро . Тано нпр . Хале ј ева номета , са пе
риодом реводуције од 75 година по
сматрана још од времена Јулија Цеза
ра, свој апсолутни с ја ј ј е упадљиво 
смаљила тен у последљих 200 година. 

I<,омета се ништа не меља дон је на 
вслином одстојању од Сунца , где су 
једиљења угљених х идрата од но јих се 
највеl;им делом, сходно слентру, сас
тоје глава и једро номете, у чврстом 
стању нао блонови леда . 
Поренло нометз ј е дирентно пове

зано са њиховим распоредом у про 

стору. Познато је да све Јюмете при
падају једном велином соларном јату 
номета, а с времена на време продиру 

до унутрашљих предела Сунчевог си
стема нретајући се по путаљама облю<а 
издужених елипса. Хиперболични об
лици лутаља нод не ни х J<OII\eтa лотичу од 

лоремећаја од стране планета али су у 
Сунчев систем ушле на елилтичним лу
тањама. МеђутиАI услед ефента пертур
бација од стране најближих тела , нене 
номете смаљују своју нинетичну еиер-
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гију кретаља и путују!ш ка центратшм 
регионима Сунчевог система постају 
тзв. периодичне номете . А друге нене 

1<0мете повећавају своју енергију под 
дејством истих стеларних пертур ација 
и у међузвезданом простору нрећу се по 
путањама обruша хиперболе у односу 
на Сунце. 

У Галансији се антиматерија мо
же маю1фестовати емитоваљем енер
гије ко ја потиче од уииштаваља при 
сударима са обичном материјом . G. 
Burbldge и F. Hoyle тврде да ако ј е 
целокупна енергија моленуларног и 
турбулентног кретаља међузвезда
ног медију ма детермисана уиишта 
ваљем (анихилацијом) , онда сразмера 
материје nрема антиматерији мора бити 
маља од 10 миruюиитих . Та ј износ не 
прелази један максимум који би се дао 
верифицирати и стога већина научиика 
сматра да ј е постојаље звезда сачиље
ЮЈХ од антиматерије нрајље неверо
ватно. 

Уништавање материје мора такође 
бити nраћено зрачељем. Међутим nо
сматраља nоказују да у нашо ј Галак
сији овакво зрачеље не емитују nоје
диначии комnактни међузвездани об
лаци, вeli само маглине, Краб и влаЈ<
наста у Лабуду, као и неке друге које 
су остатци разбуктаваља суnернових у 
којима су интензивна зрачеља другог 
nорекла . 

Треба још иста!ш да су овакве бЈШ
ске интеранције између раЗЮfХ nартија 
нашег Галактичног система биле nо
сматране. Ова интеракција се nосебно 
манифестује nоСТ)nRИм nовеliаљем те
шких елемената у међузвезданом медн
јуму тј. у медијуму од којега се не
nрекидно образују звезде. Тако наше 
Сунце, старо око 5000 МИЈUiона година, 
садржи више тешких елемената него 

ЈШ звезде млађих генерација. Све ово 
говори да је nостојаље антиматерије у 
Галаксији, било као расуте материје 
било у обЈШку звезда, веома неве
роватно. 

Према томе, на основу расnоло
живих nодатака најnриродиији је зак
ључак да се антиматерија nојављује 
само у виду nојединачних елементарних 
честица nри условима интензивног 

енергетског зрачеља обичие материје 
и да се у nростору не може одржаm као 

маса иоле замашиијих размера. 
В . Фесенков, Журнал 

БриШанскоz асШр. друшШва, 
фебр. 1968. Р. Д. 

__ ВАСИОНА XVJ . 1968.3-4 

Nautnici Naval ordonance laboratory 
vr§eCi ispitivanja 1egura koje se ne mogu 
namagnetisati i koje ne mogu korodirati, 
posebnu pa~nju obratili su na nedavno 
proпadeпu 1eguru nikla i t itana. Ova 1e
gura dobi1a ј е naziv " 55-NITINOL" 
i1i " T iNi" . Legura raspo1a~e osobinom 
mehani~kog pamcenja. Nit ove 1egure, de
fo rmisana na odredenoj temperaturi, zau
zima svo j prvobitni ро1о~ај pamteci sve 
svo je ug1ove i krivine kada se zagreje. 
Le Monde, 19.9. 1968, str. 17 А. S . 

Na izlozbl organizovanoj tokom ~etvrte 
godisnje konferencije ameri~kog instituta 
za aeronautiku i kosmonautiku, prikazan 
ј е mode1 kosmi~ke 1aboratorije za ispi
tivanje Marsa . . Laboratoriju је projekto
va1a fir ma "Filko-Ford" za primenu u 
programu i s tra~ivanja p1aneta tokom 1970 
god. Program је p1anira1a NASA. 

Laboratorija trebada se spusti na povr
sinu Marsa u specija1noj kapsuli koja, 
pos1e odvajanja od kosmi~kog aparata na 
orЬiti oko Marsa, treba meko da se spusti 
na povrsinu Marsa. Neke osnovne ka
rakteristike 1aboratorije : te~ina 408 kp. , 
dimenzije 2,1 х 1,4 х 0,51 т, izvori 
napajanja: srebro - cinkane baterije. 
Spacef/igllt, 10, N o, 4, str. 134, 1968 A.S. 

Americka firma "Perkin-elmer" 
projektova1a ј е i izradi1a radi primene 
na is tra~iva~kim raketama opticku opremu 
koja mo~e da om0guci niz asttonomskih 
ispitivanja. Osnovni de1ovi aparature su: 
spektrograf. sistem pasivne zirostaЬiliza
cije i sistem odbacivanja nosnog konusa. 
Inteтavia Air Letter, No, 6530, str. З, 1968. 

А. S1 

Firma ,,Hampfri" izradila је precizan 
brzinski ziroskop, mode1 RG 67, predvi
den za primenu .u sistemima automatskog 
uprav1janja i inercija1nirn sistemima vo
denja rakete. Precnik tela ziroksopa је 102 
mm а duZina 60 mm. Tezina iznosi pri
bШno 570 р. 
Aviation Week, 88, No. 20, str. 129, 1968. 

А. S. 
Uspe§na ispitivanJa nuklearnog reak

tora Phoebus 2А, u sag1asnosti sa pro
gramom razrade nuklearnog raketnog 
motora NERVA, izvrsena su 26. juna 
1968. godine. Postignuta је snaga od 4200 
Mw (dvostruko veea u poredenju sa ispi
tivanjima od 8. juna) i odgovarajuea sila 
potiska od 90 tona. 
Flight lnternational, 1968, 94, No. 3097• 
110-112. А. S. 
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Kompanija Barnes Engineering 
konstruisa1a је infracrvenu kameru (mo
de1 T-6D) koja daje termogram u boji . 
Prednost termograma u boji ј е direktno 
prikazivanje termi~ke raspode1e zra~enja 
objckta koji se snima. F inoca termi~kog 
raz1aganja (najmanja temperarurna pro
mena koju kamera ора~а) је о, з •с. Pre
dvida se da се kamera ko§tati oko 9.900 
do1ara (oko 120 000 N . din.). 
Electronic N ews, 2. 1 О. 1968, str. 28 А . S . 

Lansiranje drugog cksperimentalnog 
meteoro1o§kog ve§ta&og Zem1jinog sate-
1ita treba da se izvr§i u pro1ece 1969. god. 
Ve§ta~ki Zem1jin sate1it treba da bude iz
veden na po1arnu orЬitu radi odredivanja 
profila temperature pomoeu usavr§enih 
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infracrvenЉ dava~ i radi ispit.ivanja 
najnovije meteoro1oske opreme. 
lnteravia A ir Letter, 1968, No. 6547,6 

А. S. 
Na tetvrtoj godl§njoj konferencij i 

ame ri~kog instituta za aeronautiku i 
kosmonautiku s tru~njac i firme " Mac.kdon
nel - Duglas" podneli su izve§taj о 
primeni modifikovanog stepena S-4B u 
programu i s tra~ivanja Meseca. Тај ste
pen Ьi se mogao koristiti kao esperimen
talna baza na Mesecu (program LASS
Lunar Application of Spent Stage) i1i 
kao kosmi~ka stanica na orЬiti oko Мезе
са (program LASSO - Lunar Appli
cation of Spent Stage in OrЬit) . 
S pace f/igllt, 10, No. 4, str. 128, 1968. 

A . . s 

PUT ANJE LETA КА МESECU* 

6. LET ОКО MESECA 

Dosada smo razmatra1i takve putanje 1eta ka Mesecu koje dovodc do pada i1i spu
stanja kosmickog aparata na Mesecevu povrsinu. A1i za kosmonautiku imaju znacaja ј 
putanje drugoga tipa koje omogucavaju resavanje interesantnih proЬlema, vezanih sa ро 
smatranjem povrsine Meseca i istrazivanjem prostora oko Meseca. 

Najmanja brzina u odnosu na Mesec, s kojom kosmi~ki aparat ulazi u sferu uticaja 
Meseca, ravna је 0,8 km/s. Та vrednost је preko dva puta veea od mesne paraboliene 
brzine tj. brzine os1obadanja od Mesecevog prjv1acenja na granici sfere uticaja. ZnaCi, 
putanja aparata u odnosu na Mesec (pod kretanjem u odnosu na Mesec - se1enocentricno 
kretanje - ovde ј na da1je podrazumevacemo kretanje u odnosu na koordinatni sistem sa 
poeetkom u centru Meseca, sa osama koje se pomeraju trans1atorno, tj. ne menjaju svoj 

. pravac u odnosu na nepokretne zvezde), sa tacke g1ediSta posmatraca koji se krece zajedno 
sa M~secom unutar njegove sfere uticaja treba da bude hiperbo1a. Tim pre hiperbo1e treba 
da budu putanje u odnosu na Mesec pri veCim .pocetnjm brzinama po1etanja sa Zem1je. 

Ako se vrh hiperbo1e na1azi unutar Meseca, kosmicki aparat се pasrj na Meseeevu 
povr§inu, ako је on van Meseca, aparat се pro1eteti na izvesnom rastojanju od Meseceve 
povrsine i, opisav§i hiperbo1u, izici na granicu sfere uticaja Meseca. Кreeuci se unutar 
sfere uticaja (maksima1no trajanje 1eta unutar sfere uticaja Meseca iznosi priЬ1iZпo 44 ~s.), 
kosmicki aparat istovremeno ucestvuje zajedno sa sferom uticaja u kretanju u odnosu na 
Zem1ju. Zaro-njegova putanja u· odnosu na Zem1ju nikako nece Ьiti hiperbo1a. 

Na ·5'1. 7, а prikazana је putanja kretanja kosmickog aparata u odnosu na Zem1ju. 
Do u1aska u sferu uticaja Meseca putanja је elipticna. Unutar sfere uticaja aparat cpisuje 
karakteristienu pet1ju. Brzina iz1aska iz uticajne sfere Meseca је eliprjcna u odnosu na 
Zem1ju, а da1je aparat se krece ро e1ipsi, ali vec drugacijoj . Brojne oznake na putanji po
kazuju vreme 1eta u danima. 

Na s1. 7, Ь prikazano је kretanje tog aparata unutar sfere uticaja u odnosu na Mesec. 
То је hiperЬo1a. Na njenim krajevirna, odsecenirn granicom sfere uticaja Meseca, brzine 
u odnosu na Mesec(ulazna i iz1azna) jednake su ро velicini, а u odnosu na Zem1ju razliCite . 

* U pro§lom broju pogre§no је oznaceno da је u pitanju kraj Clanka koji је zapoeet u 
broju 1 " Vasione". c1anak se zavr§ava u ovom broju (ur.). 
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Na sl. 7, а crrjcama su pokazanj poloza jj sfere urjcaja Meseca u momenru ulaska 
aparata u sferи иticaja ј izlaska iz nje . 

Ako Ьј sfera иrјсаја Meseca Ьila nepokretna, kosmjckj aparat Ьi је jedva dodjrnuo. 
а \ј , zahvaljиCi njenom kretanju, brzjna aparata и odnosи па Mesec иsmerena је prema du
bjnj sfere иtјсаја (sl. 7, Ь) . 

SudЬina aparata koji ј е proleteo kroz s ferи Mesecevog иticaja moie Ьiti raz)jcjra . 
Ako је brzjпa njegovog jzJaska jz sfere иticaja takva, da aparat moze d sticj granice sfere 
urjcaja Zemlje, rj. ako је brzina ravna mesпo j parabo\jcnoj и odnosи na Zemljи (ЬЈјzи Me
seceve orЬite ta brzjna iznos j 1,44 km/s) ili је veca od nje, onda Zemljino privlacenje nece 
zadrzati aparat ј on се se pretvorjrj и ve~tacku planetи Suncev g sjsrema . Ako је brzina 
eJjprjcna, aparat postaje ve~tackj sateJjt Zemlje s vrlo veJjkom orЬitom. Ako pri tome kos
mjckj aparat prolece jznad suprotne (nevjdJjjve) strane Meseca i vraca se и, vjse ili manje, 
ЬJjzu okoljnи Zemlje, onda је to oЬietanje Meseca. Prj оЬiеtапји aparat kao da је odbacen 
ka Zemljj pod иrjcajem Meseceve privlacпe sjJe . Teorjj sЫ to је m guce cak ј ako brzjna 
оЬiеtапја пadmasиje ( j stiпa, vrlo neznatno) pa raboblnи. Ро pravilи, pocetna brzjna treba 
da Ьиdе e \jprjёna , а to zahteva vecu tacnosr sjstema za иpravljanj e rakete- nosaca. 

Na sl. 7 тј smo se sиs reJj bas sa slиcajem риtапје oЬietanja, koja leii и ravni putanjc 
Meseca. Као prjmer prostorne putanje moze da slиzi pиtanja sovjetske aиtomatske medи

SJ. 7 - Моgиса ,·ava11ska риtапја leta 
oko Meseca 
а) и odnosи 11а Zem/jи. Ь) и оdпощ 11а Me
sec иnиtar ujegove sfere uticaja (lliperbola 
аЬ), А - tacka ulaska и sferu шiсаја, 
В - taeka izlaska 

planetne stanice (AMS) "Lиna-3" koja је 
jzvr~ila prvi и istorjjj lek oko Meseca 
(oktobra 1959.). 

AMS "Luna-3" doЬila је elipticnu 
pocetnи brzinи i da se л ј је sиsrela sa Me
secom, pretrpela Ьi jake poremecaje иsled 
privlacne sile Sиnca ЬЈјzи svo~a apogeja 
ko jj se nalazj pored granjce sfere иticaja 

S l. 8 - Sllema prostome putш1je oЬila
zenja oko Meseca koje је izvriila sovjetska 
AMS и oktobru /959. god. 

Zemlje ј, verovatno, postala Ьi vestacka planeta. Ako Ь1 i zavrSila prvj obrt, prekjnula 
Ьi svoje postojanje, иlazeCi и Zemljjnи atmosferи nad jufnom polиloptom. 

Ali "Lиna-3" иsla је и sferи иticaja Meseca. Prosavsj 6 oktobra jиzno od Meseca 
na minjmalnom· rastojanju od centra Meseca (7900 km), ona је oЬisla oko Meseca sa juga 
i pojavila se sa njegove drиge strane. UdaljиjuCi se od Meseca, stanica је 7 okt bra jzisla 
jz sfere иticaja Meseca brzjnom u odnosи na Zemlju manjom od mesne paraboljcne brzine 
ј pretvorj1a se и vestackj Zemljin sateljt, OrЬita tog satelita leZзla је и ravni 11 priЬiizпo 
иpravnoj na ravan pиtanje Meseca, sa apogejom na rastojanju od 480.000 km od centra 
Zemlje ј perigejom na 47.500 km. Perjod obrtanja iznosjo је oko 15 dana, stanica је pro§la 
apogej brzjnom od 0,4 km/s i kroz 7 dana, 19 oktobra и 19 cas ј 30 min prvi риt dosla u 
perjgej brzjnom od 3,91 kmfs. 

Privlacenje Meseca priЬIШlo је apogej pocetne elipticne putanje za oko jedan i ро 
put ka Zemljj ј rnnogo иdaljjJo perigej od Zemlje (perigej pocetne putanje leZзo је ispod 
Zemljine povrsine). Na taj naCin privlacna sila Meseca nije dozvolila stanici da ude u Zem
ljinu atmosferu na svom prvom obrtи. Osim toga, privlacenje Meseca prevelo је kretanj~ 
jz ravni I u ravan II ј tako izmenilo pravac obrtanja oko Zemlje, ра se stanica .,Luna-3" 

• 
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vratjla ka Zem\jj sa severa, а ne sa јиgа. То је obezbedjlo jzvanredno р g dne usl ve radju
veze sa stanjcom а terjrorjje Sovjetskog Saveza. 

Oнvarenjl et ok М _seca predstavlja klasican prjmer t1Spesпog pe , ·шrbacio11og 111011evra 
tj . manevra ko jj ј е izvrsen р mocu роЈ ј а teze kosmickog tela, а ne pomoeu rзketnih motora . 

Poremecajj zbog uticaja Meseca i Sunca kasnjje su doveJj do ozЬiljnih promena sate 0 

Jjrskc pиtanjc stanjce. Sa svakjm obrtom apogcj se svc vj5c иdaljavao od Zemlje, а perjgcj 
с priЬijzavao Zem\jj , Zbog togз је stanjca u ~ Ja u Zem\jjnu atmosfcru р sle 11 - 12 brta 

oko Zemlje . 
Pretvaranje meduplanetпe stanjce u ves tackj Zemljjn sate!jr posle jzlaska jz sfere 

urjcaja Mcseca лјј е jedjna moguca sиdbjna kosmjck g aparata. Na drugu mogucnost poka
zuje sudbina staпjce , Luna-4", koja је starto,rala 2 aprjJa 1963. god. sa sateljtske putanjc 
oko Zcmlje . Kroz 3,5 dапа , sta njca је prosla па ra stojaпju od 8500 km d po\rrsjпe Me
seca. Pos le jz\aska jz sfcre urjca ja Мс еса " Luna-4" sc nasla па putanjj atclita Zemlje s:1 
apogejom od 700.000 km ј perjgejom od 90.000 km (period оЬrt з пј а priЬiizno mescc dana). 
Zbog poremecaja иsled uticaja Meseca i Sunca apogej orbjrc иda l javao е cd Zemljc ј kra
jem 1963. god. паsао se bljzu granice sfere иtica ja Zemlje. Stanica " I"una-4" prel\' r il a . с 
u ve§tackи plзneru sa putaпjom ЬJj s kom putanjj Zemlic. 

7. - VESTACКI MESECEV SATELIТ 

Postojj jos efikasпiji metod posmatranja razljcitih delova Meseceve povrsin<: пеgо 
sto ј е oЬilazenje oko Meseca ilj let pored njega nз Ьli skom ras tojaпju . Тај metod se sas to ji 
u lansiranju vestackih Meseёevjh satcljra . 

Као sto znamo, kosmjcki aparat koji иdе и s ferи иrјсаја Meseca пejzbezno ј е пapus tз 
ilj pada na povrsinи Meseca. Njegov zahvat od strane M eseca (u smislu pretvarгnja u Me
secev sateljt) nije moguc: brzjna aparata и odnosu na Mesec ј е odvec velika. Smanjjrj tu 
brzjnu moguce је pomoeu koёeceg motorskcg uredaja k ji se nalazi na kosmjckc m aparatu . 

Kolikj treba da је jmpиls kocenja? KoJjko treba smanjjrj brziпи? Odgovori na ova 
pjtanja zavise od toga ро kakvoj se pиtanji, и odnosu na Mesec, krece kosmicki aparat , 
ј na kakvom mestu putanje ј na kakvи orЬitu hocemo da ga prevedemo. 

Neka, na prjmer, aparat иlazi u s!'eru Mesecevog uticaja minimalnom brzinom 
(0,8 km/sek), и odnosu na Mesec, а\ј tako da se vrh njegove hiperbolicne pиtanje nalazj jedva 
ne§to iznad povrsjпe Meseca (aparat sашо sto ne dodirиje vrhove Mesecevih planina kada 
leti jznad Meseca). Tada се brzjпa aparata u vrhu hiperbole Ьirj 2,5 km/s. Da Ьismo preveli 
aparat na kruznu orЬitu , dovoljno је smanjjri njegovu brzinи и vrhи hiperbole do mesne 
oЬimne brzjne, koja iznos j (na visini 10 km iznad Meseceve povrisne) oko 1,67 km/s, tj . 
potrebno је smanjjrj brzinu (saopsrjri impuls kocenja) za 0,8 km/s. Pri tome potisak motora 
treba da је upravljen paralelno Mesecevoj povrsini i sиprotncg smera od brzine. Proracw1 
ро formиli Cjolkovskog, pokazиje da prj brzjni isticanja З km/s шаsа pogonsЫh materija 
treba da jznos j 23 % ukupne mase aparata . Perjod obrtanja doЬijenog Mesecevog sateljra 
Ьјсе priЬijzno 1 ёаs i 50 min. 

Ako se pri istoj brzini ulaska u sferu utjcaja Meseca vrh hiperbole nade na vjsjni 
Mesecevog radjjusa, brzina u tom vrhu Ьiсе 1,8 km/s, а mesna oЬimna brzjna 1,19 km/s tj . 
promena brzine iznosi 0,6 kmfs. Pri ranijoj brzini isticanja masa pogonskih materija jznosice 
18% mase aparata. Period obrtanja satelita Ьiсе 5 casova ј 6 min. 

Hjperbolicna putanja leta u odnosи na Mesec moZe и prjncjpu i da ne dodiruje pro
jektovanu kruznu putanju sateJjta Meseca nego da је preseca. Ali prj rome impuls kocenja 
u tacki preseka (reba da bude veci jer ga treba usmerirj pod uglom u odnosu na vektor 
brzine, а пе direktno suprotno vektoru brzine. Pri jednoj te jstoj brzini ulaska u sfertJ 
uticaja u odnosu na Mesec (prakticno prj jednakjm pocetnim brzinama leta) takav mane
var Ьi zahtevao suvjsnu potrosnjи pogonsЫh materija. Iz tih razlcga, posebno, putanje 
pada na Mesec iskljucuju se iz broja putanja leta na Mesec, predvidenih za stvaranje ve
.Stackog Mesecevog satelita (u tom slиcaju Ьi vrhovi hiperbola u odnosu na centar Meseca 
Jezali ispod Meseceve povrsine.) 

Sa gledista potrebne energjje mnogo је Iakse ostvarjri lansiranje Mesecevog satelita, 
nego meko spustanje na Mesec. Upravljanje motorskim uredajem za kocenje u prvom slи
eaju је takode mnogo jednostavnije, jer u sustini jedino sto se zahteva jeste pravjJna orijen
tacija motora u momentu kocenja. Pri pogresnoj orijentaciji motora ili celog kosmickog 
aparata potisak mofe da poveea а ne da smanji brzinu u odnosu na Mesec ili da јој dli 
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pogre§an pravac. Pri tome је narotito va!na tatnost orijentacije pri lansiranju niskcg Me
se~evog satelita, jcr i najmanja greska moze dovesti do udara о Mese~evu povr§inu. Uoplte 
govorcci, posmatranje Mese~evcg reljefa sa vrlo niskih putanja nije pogodno, је1· velika 
brzina satelita zahteva vrlo kratku ekspoziciju pri fotcgrafisanju. 

Povecanje brzine ulaska u sferu uticaja Meseca (pri poveeanju brzine poletanja а 
Zemlje) dovodi do povecanja energetske potrosnje. Pri parabolitnoj brzini poletanja sa 
Zemlje, lansiranje Mesccevog sate!ita na kruznu putanju, koja prolazi Ьlizu Meseteve povr
§ine, moguce је pri uslovu da masa pogonskih matcrija iznosi 3.5 % mase kosmi~kog aparata
(prema formuli Ciolkovskog). 

Ь} 

џ 1 ' 6 
·-~~- "' 1,/()GfJ • ... 

Treba primetiti da su 
~ak i niske putanje Mesece-

10 
70 

ЈО ю vih satclita vrlo osetljive na 
~~-~~ - · "'' <т poremceaje od strane Sun-

cevog i narocito Zemljinog 
privlacenja. Na sl. 9, а pri
kazano је (u projekciji na 
ekvatorijalnu ravan Zemlje) 
kretanje Mese~evog satelita 
(Ьiizu ravni putanje Meseca) 
u odnosu na Zemlju, а na sl . 
9, Ь - kretanje istog satelita 
u odnosu na Mesec na duzi 
ni od пepunih sest obrta, pri 
cemu su pri proracunu pu
taпje uzeti u obzir poreme
ёaji od strane Zemlje i Sun

S/. 9- Promena ршапје Mesecevog satelita pod uticajem р01·е- са . Vidimo da se prvoЬitno 
meiaja od strane Zem/je i S1шса jako izduzena elipti~na pu-

tanja spu§tajuci se priЬliiava 
kruinoj. Кretanje podseea na spustanje satelita Zemlje usled otpora atmosfere. 

Naro~ito su osetljive na poremeeaje putaпje Mesecevih satelita koje leze u ravni 
upravnoj na orЬitu Meseca. Spu§tajuci se takav satelit mora na kraju krajeva da strada, dok 
se u isto vreme satelit koji se krece u ravni Mese~eve putanje, pod dejstvom usled pore
meeaja Zemlje cas podize ~as spu§ta . 

Prema tome, kod niskih putaпja postoji opasnost da poremecaji brzo dovedu Me
secev satelit do loma pri udaru о M esec. Vrlo visoke putanje Ьliske granici sfere uticaja 
Meseca dovode do gubltka Mese~evog satelita. 

Znaci ve§ta~ki sateliti Meseca nikako nisu ve~ni . kao §to se svojevremeno tvrdilo 
s obzirom na odsustvo atmosfere na Mesecu. 

8. - POVRATAK NA ZBМLJU 

Da Ьi se vratio sa Meseca na Zemlju, kosmi~ki brod treba da savlada Mese~evu 
privlatnu silu i, oslobodiv§i se sfere uticaja Meseca, da pocne pad na Zemlju pod uticajem 
privla~ne sile na§e planete. Zato moze izgledati da је za povratak na Zemlju kosmi&om 
brodu koji polece sa M~seca dovoljno da razvije paraboli~nu brzinu u odnosu na Mesec 
ltoja Ьlizu Mese~eve povrsine iznosi 2,34 km/s. Medutim, to nije tako. 

Poletev§i navedenom brzinom, kosmi~ki brod doci се na granicu sfere uticaja Me
seca sa mesnom paraboli~nom brzincm od 385 m/sek. АН takva се Ьiti brzina broda и odnom 
па Mesec. No sam Mesec se krece oko Zemlje sa srednjom brzinom od 1,02 km/sek. Cak 
ako navedena brzina u odnosu na м~sес ima smer suprotan smeru kretanja Meseca oko 
Zemlje (tako da se brzine oduzimaju), brzina u odnosu na Zemlju Ьiсе 1,02-0,38 = 0,64 
lun/s. Imajuci takvu brzinu kosmi~ki brod pretvorice se u vesta~ki Zemljin satelit i kretaee 
se ро ogromnoj elipti~noj putanji. Njegovo najmanje rastojanje od Zemljine povr§ine 
iznosiee priЬШno 150.000 km 

Da Ьi brod mogao da stigne na Zemlju, putanja njegovog kretanja treba da је slitna 
putanji leta sa Zemlje na Mesec, ali da ima obrnut smer. Posle izlaska iz sfere uticaja Me
seca brod poCinje da se priЬiiiava Zemlji ро elipsi, paraboli i1i hiperboli, Poito brzina 
poletanja sa Meseca treba da је ро mogucnosti mala, to od mnogobrojnih mogucih putanja 
treba izabrati paraboli~ne i Ьliske njima elipti~ne i hiperbolitne putanje u odnosu naZem1ju . 
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Brzina poletanja за Meseca treba da iznosi oko 3 km/s (racunajuci od same povrsine Meseca), 
jer priЬЫ:no tom brzinom pada na M =sec objekat koji ј е leteo ро analognim putanjama sa 
Zemlje. 

Posebno, pri brzini poletanja sa Meseca reda 2,5 km/s kosmicki brod se upueuje ka 
Zemlji ро p:>lueliptitnoj putanji i posle pet dana leta ulazi u Zemljinu atmosferu brzinom 
jednakom brzini p:>letanja sa Zemlje na Mesec ро sli~noj putanji, tj . oko 11 km/s. 

Pri brzini p:>letanja sa M~seca od 2,56 km/s, brod се stici na granicu fere uticaja 
Meseca brzinom od 1 km/s. Ako pri tom upravimo brod tako da njegova brziпa u odnosu 
na M:sec na granici uticajne sfere bude suprotna brzini Meseca, brzina broda u odnosu na 
Zemlju Ьiсе o~evidno, jednaka nuli. Tada се brod poteti da pada na Zemlju ро vertikalnoj 
putanji i kroz pet dana uci се u atmosferu brziпom takode priЬiizno jcdnakom 11 km/s. 

Na taj nacin ulaz u atm :>sferu pri povratku sa M escca ро razli~itim putanjama treba 
da se obavlja brzinom reda druge kos micke brzine. Zadatak sc astoji u tome da se pot
puno smanji ova ogromna brzina ulaska, bez priЬegavanja raketnom kocenju, vcc da se ko
risti isklju~ivo otpor atmosfere, jcr raketno kо~епје dovodi do ogromnog porasta startne 
mase rakete-nosa~a. 

То је nemoguce ostvariti ako se u atmosfeгu ulazi previse vertikalпo, jer ј е tada put 
kocenja suvi~e mali, vreme ko~enja kratko i samim tim opterecenja kojima се Ьiti izlozeni 
kosmonauti suvi§e velika. U sustini, strmim ulaskom treba smatrati skoro sve putanje 
povratka sa Meseca ~iji perigeji leze ispod povrsinc Zemlje. Као najstrшija, prirodno, jav
\ja se pravolinijska (vertikalna) putanja. 

U§av§i u atmosferu, kosrnicki brod се pod uticajem nj eпog otpora sici sa pravilne 
Keplerove putanje i spusticc se nize. Zato se perigeji, о kojima snю govorili stvarno nc 
dostifu ~k ni u slu~ju kada oni lcze iznad Zemljine povrsine (na priшer, u slucaju polu
eliptirne putanje povratka). 

Ako је perigej suvise visoko iznad povrsine Zemljc, kosmicki brod се пaiCi na slab 
otpor razredenih slojeva atmosfere, nedovoljan da Ьi ga prinudio da sc spusti na Zemlju, 
Као rezultat toga brod, koji је izguЬio mali deo brzine, prelazi u prostor vап atmosfere i 
pretvara se u Zemljin satelit sa velikom elipticnom putanjom. Zavrsivsi jedan obrt, on се 
opet uci u atmosferu i, po§to izguЬi јо~ deo brzine, izlazi na novu elipticnu putanju, ali 
vec manjih dimenzija i nc!to drugoja~ije p ::Jstavljcnu. Apogej se priЬiizava Zemlji, perigej 
se takode priЬliiava, ali vrlo slabo, а velika osa putanje okrece se za neki ugao (па sl. 1 О ovaj 
ugao је preuveli~an) usled toga sto pravac izlaska iz atmosfere donekle odstupa od pravca 
ulaska. Veliki broj takvih elipsi ko~enja u principu omogueuje da nestane celokupna og
romna brzina koju је brod imao kada је prvi put usao u atmosferu. 

Sl. /0 - Spuitanje па Ze111lju ро 
nutodi elipsi ko&nja 
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Sl. 11 . - Koridor tdaska и atrnosfer·u 
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Metod еЈјр ј kосспја smatrao se ј о~ пedavno kao potpиno prjhvatJjjv za povratak 
kos mjckog broda sa Ме е а ј planera na Zemljи . Medиrjm, ро Је otkrjvanja pojaseva ra
dj jac jje kojj okrиzu ju Zemlju postalo је jasno da је korjscenje пavedeпog metoda j~иvjse 
opasno za zj ,,ot ј zd ravl je kos monaиta (u vakom s lu cajи pr j daпas pos tojetjm mogиcпostjma 
zastite). 

Za [Q је ропо \'Пј jzJazak broda и pros ror van atmosfere пероzеlјап . Perjgej риtапје 
povratka sa Meseca пе treba da lezi sиvjse visoko. АЈј, kao sro smo vjdeli, пе moze da Ьиdе 
пј sиvise пjzak . Prema tome, иlaz и atmosferи prj povratku sa Meseca moze da se jzvrsj 
samo и иzапот korjdorи с јј а ј е donja granjca odredeпja maksimalпo dopиstenjm preop
tereceпjjшa, а gornja - zahte \'0111 smanjeпja brzine do mesne oЬimne brzine, da Ьi se ko
cenje zavrsjio vec prj prvom иla skи и atmosferи (sl. Ј Ј ). 

Prj tarrи sa Meseca po trebпo ј е ciljarj пе и сеlи Zemljiпи kиglи, sto bi Ьiо relativno 
lak zadatak (zbog ' 'e ljkih dimenzjja i jake pri vlacne sile Zemlje, koja kao da saЬija putanje 
povratka), nego и n avedeпj u kj korjdor. Sirina tog korjdora toliko ј е mala, da је па povratkи 
ka Zemlji b-zus lovпo potrebna popravka pиtanje, ј to dalje od Zemlje (па rascojanjи od 100 
do 200 hiJjada km), gde ј е za to potrebпa manja potrosпja eпe rgij e (brzina broda jos njje 
porasla do veJjke vrednostj). 

Prema C:epmenи (Chapmen D. R. ), ako smatramo da maksjmalno .dozvoljeno opte
recenje ne treba da prelazj desetostrиkи normalnи sjlи teze, onda prj иla skи и atmosferи 
drиgom kosmjckom brzinom sirjna korjdora jznosj svega oko Ј О km. PriЬJj:lno te vrednostj 
doЬiJj sи ј drиgi istrazivaci . Korjdor moze da se prosjrj ako se роvесаји dopиstena optere
cenja. Ovo moze da se postigne, ako se sa zasrjtи kosmonaиta od preopterecenja prjmene 
specjjaJnj hjdraи)j(kj uredaji . 

Prosjreпje иlaznog korjdora moze se jzvrsjrj ј na drиgj nacjn, kojj jma njz dopun
skih preimиcstava . Predstavimo da se u atmosferu ne иlazj baJjstj(kj, kго sto smo do sada 
pretpostavljaJj, nego planjranjem. Ako kcsmj(kj planer иdе u atmcsferu jsrod donjegranice 
ulazncg korjdora (ispcd granjce dolet a), koja је potrebna prj balistj(kcm ulazu u atmcsferu, 
pojavljиje se иzgcnska sj )a koja pcdjze planer, риtглја plгne r a fkrece na gcre ј on moze da 
se spusrj, Ьlago smanjujиci vjsiпu, tako da opterecenja nece Ьirj prevelika . Na taj nacjn 
donja granica ulazncg korjdora pcmera se njze. 

Gornju granjcu ulaznog korjdora (graпjcu preleta) mozemo povjsjrj na sJjcan nacjn . 
Planer kojj se nade jznad te granjce moze jpak da ostane u atmosferj ako nagiЬ njegovih 
krjJa bude takav da опа stvaraju negarjvnu uzgcnsku sјЈи koja tezi da potjsne planer ka 
ZemJjj . Kada opasnost izlaska van atmcsfere prcde, potrel:no је ponova stvorjtj pozjtjvnu 
иzgonsku sјЈи . Zato krjJa planera treba da promene svo j паgiЬ јЈј planer treba da se prevrne 
oko svoje uzdu:lne ose. 

Treba primerjrj da promeпa smera uzgoпske sjJe (sa pozjrjvnog na negarjvnj), moze 
zatrebatj ј u slucaju kada planer иdе u atmosferu jspod granice baJjstjckcg korjdora. Ovo 
се Ьitj neophodno ako se pojavj opasnost da se planer kojj је росео da se penje, odЬijajuCi 
se rjkosetiraпjem od atmosfere, otrgne u kcsmj(kj prcstor. 

Korj§cenje uzgonske sjJe omogucava znatno povecanje §jrjne ulaznog korjdora u 
poredenju sa §jrjnom prj baJjstjckom spustanju do 65 ра ј 90 km. Osjm toga to daje moguc
nost dopunskcg manevrjsanja u atmosferj. Osim toga, kosmonautj su u mogucnosti da 
izaberu mesto spu§ anja. 

Posto је Ьlizu gornje granice ulaznog koridora Zemljina atmosfera jako razredena, 
za doЬijanje negativne uzgonske sile dovoljne velicine Ьiсе potrebna sиvise velika krila. 
Zato neki strиcnjaci smatraju da је pogodnije povjsjti granicu vestackim poveeanjem ot
pora pomocu kocecih uredaja tjpa padobrana ko jj jzdrZзvaju vjscke ~emperature. 

Ulaz u atmosferu drugom kosmjckom brzincm zahteva resavanje velikcg broja 
proЬiema, vezanih sa zagrevanjem kosmickcg broda. То zagrevanje је znatno vece nego prj 
spustanju broda sa pиtanje bliskog ZemJjjncg sateJjta. 

Najvece zagrevanje Ьiсе Ьlizu donje granice ulaznog korjdora, najmanje - ЬJjzu 
gornje; medutim, kretanje Ьlizи gornje graпice traje dиze i ukupna kolicina toplote kоји 
doЬija kosmjcki brod је veca. 

U ceJjni, ulaz u atmosferu pri povratku sa Meseca zahteva resavanje veJjkog broja 
potpuno novih proЬiema, koj j se nisu pojavljivali pri spustanju brodova - satelita. OCi
gledno је da letu coveka na Mesec mora da prethode eksperimenti sa иlaskom u atmosferu 
kosmickih brod0\13 rьez ljt!di) drtigom kos mickom brzinom. 

Ing. Aleksandar StojanD'iJic 
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НАЛАЖЕЊЕ УКУПНЕ ПРИВИДНЕ ВЕЛИЧИНЕ 

ВИШЕСТРУКИХ ЗВЕЗДА 

Једна од модифиющија Вебер-Фехнеровоr · (Webeг-Fechne г ) 
психо-физиолошноr занона Је и Поrсонов заион* : 

l<ОЈИ се често нористи у астрономији. Овде 1:; озна ча в а ј ачину осве
тљености - алуминацију, дон т означ·. ва при видну звездану всличину 
- магнитуду небесi<ог тела. В ј е I<о нстаmа, са вредношl1у В = 2. 51 1886 ... 

Решимо сада овю<ав задатй!<. Дате су привид11е величине Ј<ом -
понената двојне звезде m1 11 111 2 (т 2 > m 1). Hafiи унупну привидну 
звездану величину т. 

Јасно је да fie унуnна јачина осветљености бити Е ~ Е1 Е2 . 
Ано nоделимо nоследљу једнаност са Е2 , узима јући у обзир Поrсонон 
зю<он, добићемо В"'"-"' = В"' ~-"'1 + 1. Ано се последњ1 једне l<ост лоrа
ритмује и реши по т, добија се: 

1 
- - · log В (В6."' + 1) 
log В 

Овде смо ен ~т означили разлину т2 - m1 . 

Ак(l други члан на деLној страни означи мо са Р (~т), Jllll a l'i eмn 

m = m2 - Р(~т) 

* Вебер-Фехне ров зш<он гласи: промена ocehaja пропорционална ј е рс ла
тивној nромени надражаја . Математична формулација (дИференцијални облин) ј е 
dm = К dF f Е. Овде dE означава најмању величину надражаја на ноја наша чула 
реагују, dm је тзв . праг ocehaja, а К је нонстанта пропорционат-rости. Интеграција 

"'' Ео dE 
Jdm = JK ---
"'' Е, Е 

даје интегрални облин занона 1112 - 111 1 = К /11 (E 0 fE1). 

Ано Е буде јачина осветљ~ности, а 111 привидна звездана величина , добиh.емо 
Поrсонов заi<он. Остаје још да се одреди нонстанта К. Још стари народи знали 
су да је ·однос јачина осветљ~ности звезда ноје се разлю<ују за једну привид н у 
величину oi<o 2. 5, што омогуfiава налажење нонстанте К. 

Ано се са логаритамсноr nређе на енспоненцијални облин , Погсонов занон 
постаје 

- вт 2 - m1 

Величина В ~ е К износи В ~ 2.511886 ... Ово ј е бро ј чији је ј\енадни логарита .\1 
тачно 2/5. 
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Вредност 
фиi<у. За !!.т. 
F (!:!.т.)= !:!.т . 

ВАСИОНА XVJ . 1968. 3- 4 

фующије F (!!.т) може се наћи на приложеном гра-
4.0 може се, са греШI<ом мањом од 0.1, ставити 

ПРИМЕР 1. Наћи унуm1у привидну величину двојне звезде 
Leonis (m1 = 2.5; m2 = 3.7). 

Најпре налазимо 6.m = m2 - m1 = 1.2 . Са графиi<а је F (l!.m) = 

F( l. 2) = 1.5. Према то~'е је : m = m2 - F (l!.m ) = 2.2 . 

ПРИМЕР 2. Наћи у~<упну привидну величину Шројне звезде ~ 
Monocerotis (т1 = 4.7; т2 = 5.2; тз= 5.6) . 

Најпре ћемо наћи унупу привидну величину прве и друге, а 
потом добивену привидну величину сабрати та трећом : !!.т' = та -
- т1 =0.5; F(!!.т') = 1.0; т'= та- F(!!.т') = 4.2. Сада сабирамо са 
трећом: !!.т =т3 -т'= 1.4; F(!!.т)= 1.6; т = т3 -F(!!.т)=4 .0. 

УI<упна привидна величина биће т= 4.0. 
На. сличан начин налази се уi<упна привидна величина и у 

случају да имамо вv.ше од три звезде. 

У неi<им случа јевима даје се уi<упна привидна величина т и 
разлиi<а !!.т. На основу иэложеног могу се наћи т1 и т2 : т2 = т + 
+ F (!:!.т) и т1 = т2 - !!.т . 

ПРИМЕР З. УI<упна привидна величина звезде у Arietis је 
m=4.0, а разлиi<а !!.т=0.1. Наћи т1 и т2 • 

Најпре налазимо F (!!.т)= 0,8 . Сада је т2 =т+ F (!!.т)= 4.8 и 
ш, = тг - !:!.т. = 4. 7. 

Зоран Иtаноlић 
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Р. Данић, А. Кубичела, Н. Живановић, З. Ивановић 

АСТРОНОМСКЕ ЕФЕМЕРИДЕ ЗА 1969. ГОДИНУ 

Ефемериде за 1969. г. садрже слсдсће nодатнс. Календар (датум, недељни 
дан, фра}(цију троnсне године, број дана јулиiанснс nериоде nротеклих у nоноћ 
свеТС}(ОГ времена одговараiућrг датума звездано време 8 у nоноћ свеТС}(ОГ вре
мена у Г р и н и ч у - TU). Излаз и залаз Месеца у Београду. У одељ}(у о 
велиЈ<Им nланстама (Мернур, Венера, Марс, Јупит<' р , Сатурн и У ран) дати су, за 
сваки 10. дан у месrцу, реi<Тасцrнзија et , дсi<линација о, геоцентрична удаљ~ност 
у астрономсним јединица~tа 6, тренутан nролаза нроз меридијан у Београду Т, 
nривидан nречнаi< р у лучним се}(ундама и nривидна визуаmiа ~tагнитуда т. 

Даљ~, у посебним рубрикама, дати су nодаци о менама, аnогсју и nеригеју 
Месеца. За 4 највећа Јуnитерова сателита дати су датум и тренутан nојаве, број 
сателита И врста појаве по следеl\"м }(Ључу: ПП - nочетан nролаза испред 
nланете, СП - свршета}( nролаза, ППС - почетан nролаза сенне, СПС - свр
шета}( nролаза сеЈ[}(е, ПО - nочета}( О}(ултације, СО - свршетаi< онултације 
ПЕ - почета}( помрачења, СЕ - свршетан помрачења. 

На истоме месту у м~сецима }(ада се Јупите р нс види унети су подаци о 
nомрачењима Месrца у 1969 г., ноординате Народне оnсерваторије на Калемегдану 
}(Оординате и nривидне величине у тренутку оnозиције, за три ~tалс планете 
(ЦI"рес, Палас, Веста), елоганције Титана и не}(ОЛИI<О важm!јих астрономских 
нонстаната. 

У посебној рубрици наведене су и пене важније појаве које се могу 
посматрати у ТО}(У одговарајућег месеца. 

---·у ступцима Појаге и Месец употребљене су ове озна}(е: 

о Сунце z - у застој у 

~ Месец . р у nеригнју 

!i! Мер}(ур А у аnогеју 
!ј! Вене р а N северно од 

~ Марс s јужно од 
2ј. Јуnитер Е источно 

'ћ Са тур н w западно 

<1 У ран МхЕ ма}(симална елонrација 

~ у опозицији са о пун Месец 

d у ноњу}(цији са () nоследња четврт 

Od у доњој }(оњунцији са • млад Месец 

ок у горњој ноњунцији са () = nрва четврт 

Подаци за Сунце садрже: датум, ре}(тасензију et, де}(линацију 8, време 
nролаза }(роз меридијан Београда Т, приРищrn nолупречниi< р, nоложај ни угао Р 
северног }(раја Сунчеве осе ротације рачунат }(ао nозитиван од севера }(З истону, 
хелиографс}(у ширину В0 центра привидног Сунчевог дисна (угао у средишту 
Сунца између равни Сунчевог е}(ватора и nравца на Земљи, рачунат нао пози
тиван правцем од Сунчевог енватора }(а северном полу), хелиографсну дужину L 0 
центра привидног Сунчевог дисна (угао између моридијана чиiа раван nролази 
}(роз Сунчеву осу ротације и посматрача на Земљи и равни једног, посебно 
дефинисаног, "нултог меридијана" на Сунцу. При интерполацији подат}(а L 0 за 
неЈ<И други датум мора се имати у виду да L0, због ротације Сунца, стално 
оnада од 360° до ОО. Излази и залази Сунца дати су за Београд. 

Свугде је, једнообразности ради, уnотребљ-:но свеТС}(О време (TU), према 
томе довољно је увек додати само 1 час да би се тренута}( добио у средње 
европс1<ом времену (СЕВ). 
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ЈАНУАР 1969 

= :1! "' ~ 
t:[ 

~ ~ u 
:r: 

1 

Ка л е н дар 

· ~11.1 1 :.; ~ 0 ~ §.Х <> = "' u = - ~ r:r ~ ... г-:z; с :.: 
~ = м ~.с "' о r:r ~ :iO с. с. о >.Х 

€1'"' .... ....., u (I') CD>-
1 

о. 2 440h т s 

Месец у 

Београду 

1 

изл. / зал. 

1 

h т l h m 
1 / Ср / 0000 222. 5 6 41 5.! 12 52 4 З8 
2 Че 0027 22З . 5 6 45 49 1 з 37 5 36 
З Пе 0055 224.5 6 49 45 14 31 7 26 
4 Су 0082 225.5 6 5З 4 ... 15 зз 7 ј 1 
5 Не 0110 226.5 6 57 З8 16 38 7 45 
6 По ОIЗ7 227.5 7 01 З5 17 47 8 1 з 
7 Ут 0164 228.5 7 05 З .! 18 57 8 З6 
8 Ср 0192 229. 5 7 09 28 20 05 8 55 
9 Че 02 Ј9 2 З0. 5 7 13 25 21 1 з 913 

10 П е 0246 2З1.571721 22 25 9 зо 
11 Су 0274 2З2 . 5 7 2 Ј 18 - 9 49 
12 Не 0301 2ЗЗ . 5 7 25 14 2З 40 10 11 
13 По ОЗ28 2З4. 5 7 29 11 о 58 10 З6 
14 Ут ОЗ56 2З 5 . 5 7 зз 07 2 20 11 09 
15 Ср ОЗ 8З 236. 5 7 З7 Q4 з 4З 11 55 
16 Че 041 Ј 2З7 . 5 7 41 оо 5 оо 12 5З 
17 П е 04З8 2З8. 5 7 44 57 6 0.! 14 10 
18 Су 0465 2З9. 5 7 48 54 6 50 15 34 
19 Не 0493 240.5 1 5_ 50 7 23 17 оо 
20 По 05_0 241 .5 7 56 47 7 49 18 22 
21 Ут 0548 242.5 8 оо 4З 8 11 19 З8 
22 Ср 0575 24З.5 8 04 40 8 зо 20 51 
23 Че 0602 244.5 8 08 З6 8 48 22 оо 
24 П е 0630 245.5 8 12 зз 9 05 -
25 Су 0657 246.5 8 16 зо 9 24 23 10 
26 Не 0684 247.5 8 20 26 9 47 о 18 
27 По 0712 248.5 8 24 2З 10 15 1. 24 
28 Ут 07З9 249.5 8 28 20 \0 49 2 зо 
29 Ср 0767 1250.5 8 З2 16 11 З1 з 30 
30 Че о794I25Ј .58з6' "' 112 2з 4 24 
Зl П е 0821 25 !.5 8 40 09 1 з 22 5 10 

Јупитерови сателити 

d h m 

Ј 22 45 li П е 
з 22 09 11 сп 
7 23 19 1 пп с 
7 2З 49 ш сп 
8 23 53 I со 

14 2З 03 III СПС 
16 2З 02 I сп 
21 2З 5З III ППС 
2З 2З 48 I спс 
Ј() 22 27 I пп с 
31 23 48 I со 

Вели ке п л анете 

-- -
. ! 1 1 

1 

:1!: 1 >. 
1-< 

(Ј. /) !Ј. т р " m "' 1:{ 
1 1 1 1 

Мернур 

h m • h т 

JIJ 9 47 1 -23 .З I J .259112 4512.651-0.7 
11 20 48 -19.0 1.049 13 05 3. 19 -0.6 
21 21 12 -14.7 0.784 12 46 4.26 + 0.7 

В е н е р а 

1 12 1 54,-Ј4.51 0. 8791Ј4 50 119. 57 1 -З .8 
11 22 36 - 9.9 0 .807 14 5З 10.42 -3.7 
21 2З 15 - 5.1 0.7З4 14 52 11 .46-3.6 

М а р с 

JII З 581-ЈО.6 11 . 72З 1 5 5412.721 + 1.5 
11 '14 20 -12.5 Ј .626 5 З4 2.88 + 1.6 
21 1441 -14.2 1.525 51 8 3.07 + 1.2 

Јуп итер 

Ј 112 22, -0.91 5.2661 4 17 1 Ј7.45 , -1 .64 
11 12 24 -J . I 5.107 з 40 18.0 -1 .71 
21 12 24 -1 . 1 4.956 з 01 1854 -1.78 

Сатурн 

Ј 1 ОЈ .131 11 01 14 
21 01 16 

+ 5.0 ,9.1 1.8 ,17 0618.18 1 0.7 
+ 5.1 9 .27З 16 18 8.03 0.8 
+ 5.4 9.448 15 50 7.89 0.8 

1 ~ 1 
21 

У р а н 

12 16 1-0.9118.16614 1) 
12 16 -0.9 17.997 з З2 
12 16 -0.9 17.837 2 52 1

1.891 
1.90 
1.92 

Појаве Месец 

d h d h 

8 15 ~ z о 2 18 
10 8 . 1" s « 

1 

() 11 14 
10 2ј. 2" N « • IS 4 
11 18 Сnина О" З S« () 25 8 
1222 6 N « 1 

13 1 5 t,! МхЕ Е 1 9" А 1 15 
15 О Антаре с 0"06 N« р 17 3 
19 8 t,! 5" N « А 29 о 
21 з 2ј. z 
21 6 ~ 1" N « 
2З 6 1?, 4" s 
26 22 ~ МхЕ Е 47" 1 
29 9 t,! 6 d. 

1 

m 
28 
0.1 
59 
24 

-
-

r 
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ФЕБРУАР 1989 

-
= :Е " 

~ 
t:[ 

~ 
1:{ u 

:r: 

1 Су 
2 Не 
З По 
4 Ут 
5 Ср 
6 Че 
7 Пе 
8 Су 
9 Не 

10 По 
11 Ут 
12 Ср 
13 Че 
14 Пе 
15 Су 
16 Не 
17 По 
18 Ут 
19 Ср 
20 Че 
21 Пе 
22 Су 
23 Не 
24 По 
25 · Ут 
26" Ср 
27 Че 
28 Пе 

Кал ен дар 
Месец у 

Београду 

-
"' ·~u 

~Q ~ 
х r:: = os · o t:[ 
с. с. о 

€1'"''"' 

о. 
0849 
0876 
0904 
09ЗI 
0958 
0986 
101З 
1040 
1068 
1095 
1123 
1150 
1177 
1205 
12З2 
1259 
1287 
1314 
1342 
1369 
1З96 
1424 
1451 
1478 
1506 
15З3 
1561 
1588 

-· - -
1 = ~0~ = "' . ~ t:[ ~ ... г-
= = "':l!:.t:: изл. зал . 
0:: х ~ :iO ~u (I') CD» 

244() h т s h т ! 1) т 
25З . 5 8 44 05 15 27 6 47 
254.5 8 48 02 16 З7 7 16 
255.5 8515917 46 7 40 
256.5 8 55 55 18 56 8 02 
257.5 8 59 52 20 06 8 19 
258.5 90З48 21 17 8З7 
259.5 9 07 45 н 29 8 54 
260.5 9 11 41 23 44 9 14 
261 .5 915З8 - 9 38 
262.5 9 \9 З4 1 05 10 07 
26З . 5 9 23 Зl 2 25 10 46 
264.5 9 27 28 3 4 11 З8 
265.5 9 31 24 4 Зl 12 45 
266.5 9 З5 21 5 24 14 оз 
267.5 9 39 17 6 19 15 29 
268.5 94З 14 6 48 16 52 
269.5 94711 7 12 18 10 
270.5 95107 7 З2 19 27 
271 .5 9 55 04 7 50 20 З9 
272.5 9 59 оо 8 07 21 50 
273.5100257 8 27 23 оо 
274.5 1006 5З 8 49 -
275.5101050 9 14 о 10 
276.5 101446 9 46 1 17 
277.51018431024 220 
278.51022 З9 11 12 з 17 
279.5 10 26 36 12 10 4 06 
280.5 10 30 33 13 IЗ 4 46 

Јупитерови сателити 

dhт d h m 

1 2Ј 51 III СО 
2 22 2З 11 СЕ 
6 22 48 IV ППС 
7 22 28 I СЕ 
8 21 42 Ш СЕ 
8 22 ОЗ I СПС 
8 22 54 I СП 

11 21 51 п спс 
11 2З 27 п сп 
15 21 42 I ППС 
IS 22 28 Т ПП 

15 23 56 I СПС 
1621481 со 
18 21 44 п ппс 
18 23 IOII ПП 
19 22 2З ш сп 
22 2З зо 1 ппс 
2З 2З З3 1 со 
26 22 01 ш пп 
26 22 45 ш спс 
27 2З 07 п со 

В ел ике пл ане т е 

1 :;; 
' ' >. 
1 1-< 

(Ј. i3 !Ј. т р" m "' 1 1:{ 
1 

Мерн у р 

hm • hm 

1 120 ЗО I - 1 5 . 2 1 0.657 , 10 20 , 508 1 2. 3 
IJ 20 08 -17.8 0.76З 9 20 4.47 0.75 
21 20 31 - 18.5 0.9L5 ' 9 011 З. /1 1 о . з 

В е н е р а 

Ј 12З 541 11 оо 26 
21 оо 54 

0.4 , 0.6521 1 з 40 112.90 , -4.1 
+ 5.2 0·578 Ј З 48 14.55 -4.2 
+ 9.6 0.505 13 28 1/1 .65 -4.3 

М а р с 

J I J504 , -15.91 1.414 '1 457 1 3.3J I-1 .1 
11 15 25 -Ј7. З Ј.3Ј2 4 38 1 З.5 7 -0.9 
21 15 44 - 18.6 1.210 4 18 3.87 -0.7 

Јупи т ер 

1 112 24 , -Ј . 0 1 4 .804 12 1 71 Ј9.1 3 1 -1.84 
11 12 22 -0.75 4.683 2 36 19.63 -1 .90 
21 12 19 -0. 4 4.58З о 53 2005 -1.94 

С а т у р н 

1 101 18 1 + 5.7 1 9.6П 11 5 10 , 7.75 1 0.8 
11 ОЈ 21 + 6.0 9. 771 14 33 7 . 6З 0.8 
21 01 25 1- 6.4 9.905 13 57 7.5 З 0.8 

У р а и 

1 11215,-0.8 117.6771 2 0811 .941 
11 12 14 -0.7 17.55Ј 2 28 1.95 
21 12 1З -0.55\17.449 1 48 1.96 

Појаве 

d h 
613 <1,1" N « 
6 11 21. 2• N « 
7 О Сnина О". Ј « 
9 о~ z 

10 7 6 6" N « 
14 О ~ 6" N « 
20 2 !i! 2" N « 
20 19 'ћ 5" s N 
2З 11 ~ МхЕ W 2 7" 

---------

Месец 

d h т 

о 2 12 56 
() 10 о 09 
• 19 16 26 
() 24 4 3 1 

р 14 4 
А 25 22 
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МАРТ 1969 

Календар 
Месец у 
Београду 

2 4401 h m s h m h m 

28Ј . 5 10 З4 29 ЈЗ 22 4 17 
282.5 ЈО З8 26 14 З2 4 44 
28З.5 Ј042 22 15 4 ?. 5 06 Ј 

Велине nлане-rе 

Мер нур 

h т о h т 

1

21 07 , -Ј7.4 1 1 . 046 1 9 "1 
22 02 -14.1 Ј . 174 9 26 
23 02 - 8.7 1.274 ' 9 47 

В е н е р а 

3 . Ј9 1 
2.84 
2.62 

т 

0.2 
О . Ј 

о . з 

о. 

1 Су 1615 
2 Нс 164З 
З По 1670 
4 Ут Ј698 
5 Ср Ј725 
6 Че 1752 
7 Пе 1780 
8 Су 1807 
9 Не Ј8З4 

10 По 1862 
11 Ут 1889 
12 Ср 19Ј7 
1З Че 1944 
14 Пе Ј971 
15 Су Ј999 
16 Не 2026 
17 По 205З 
18 Ут 2081 
19 Ср 2ЈО8 
20 Че 2ЈЗ6 
21 Пе 216З 
22 Су 2190 
2З Не 2218 
24 По 2245 
25 Ут 2272 
26 Ср 2ЗОО 
27 Че 2З27 
28 Пе 2З55 
29 Су 2З82 
30 Не 2409 
31 По 24З7 

284.5 ЈО46 1916 5З 5 24 
285.5 Ј о 50 15 19 04 5 42 

11 

286.5Ј054 1219 18 6 ОЈ 21 

287.5 10 58 8 20 З4 6 20 
288.51102 5 21 54 6 42 
289.5 11 06 1 - 7 10 
290.511 09 5R ?.З Ј4 7 46 
291 .511 IЗ 5500 З2 8 З2 
292.5 1 1 17 51 1 40 9 З2 
29З.5 11 21 48 2 З5 10 46 
294.5JI 2544 з 1712 05 
295.5 Jl 2941 з 49 IЗ 28 1 
296.511ЗЗЗ7 4 1414 47 11 
297.5 11 З7 З4 4 З4 16 04 2Ј 
298.51141ЗО 4 511118 
299.5 ЈЈ 45 27 5 1 1 Ј 8 29 
ЗОО.5 1 1 49 24 5 зо 19 40 
ЗО1 . 5 11 5З 20 5 50 20 51 
З02.5115717 6 Ј422 оо 
ЗОЗ.5 1201 !З 6 44 -

1 1 01 12 1 Ј2 . 7 1 0.442 1 13 14 , Ј8.73 1 -4.З 
11 01 26 + Ј5.7 О.З84 1З 48 2Ј . 88 -4.З 
21 ОЈ 28 + Ј7 . 2 О.ЗЗО Ј3 ЈО 25.47 , -4.Ј 

ЗО4. 5 12 05 10 7 20 2З 07 
З05. 5 1209 6 8 04 о 06 
З06.51213 з 8 57 о 59 
З07.5 12 16 59 9 57 1 4З 
ЗО8. 5 12205611 оз 2 17 
ЗО9.5 12 24 5З 12 13 2 45 
З10.512284913 2З з 09 
З11.512З246 14 зз з зо 

Јуnитерови сателити 

dhm dhm 
2 22 37 1 СЕ 1 5 19 04 11 ПП 
3 19 58 I ППС 15 21 25 II ППС 
З 20 24 I ПП 15 2Ј 41 11 СП 
З 22 13 1 СПС Ј6 20 55 III СО 
З 22 З7 I СП Ј8 20 5З I ПЕ 
4 19 4З I СО 22 21 19 II ПП 
5 2З 40 III ППС 22 2Ј 20 11 ППС 
6 22 01 II СЕ 2З 21 25 III ПО 

10 21 52 1 ППС 24 19 09 П СЕ 
10 22 08 I ПП 31 2Ј 44 Т1 СЕ 
11 2Ј 27 Ј СО 

М а р с 

Ј5 59 1-19.4 1 Ј.ЈЗО 1 4 02 , 4.Ј4 1 + 0.6 
Ј6 17 -20. З Ј.ОЗЈ з 40 4.54 1 +0.2 
Ј6 З2 -2Ј .О 0.9З5 з 16 1 5.00 О. Ј 

Ј у n и т е р 

1 1 Ј 2 16 1 t- 0.05 , 4.52З I OO 19 120.32 1-1 .97 
11 I J2 Ј2 + 0.4 4.472 2З З5 20.55 -2.00 
21 Ј2 07 Ј 0.9 4.451 22 51 :Ю. 65 -2.01 

С а т у р-·н 

1 1 1 28 1 6.7 1 10.001 I IЗ 29 ., 7.46 1 0.8 
11 1 З2 + 7.1 10.003 1З 5З 7.З8 0.8 
21 1 З6 ~ 7.6 10.184 13 18 7.32 0.8 

У р а н 

1 

1

12 12,- 0.4 '117. З861 ОО Ј 5 1 Ј 97 1 
11 12 10 - о.з 17.ЗЗ2 2З З4 1:98 
21 12 09 - 0.1 17.ЗО9 22 5З 1.98 

Појаве 
d h 
3 највеhи сјај 

5 6 l o·N « 
5 'Ц 2° N Q 
7 5 Spica 0 °.03 N « 
9 8 <! 6° N « 
9 13 Антарес 0•.4 N Ql 

15 2з -ц о•.9 N 0 
16 16 tJ о·.о5 N « 
17 21 & 6° N Антарес 1 
18 прст. помрач. О 
20 6 lj1 6° N « 

1 20 19 прол. равнодн . 

Месец 

d 11 111 

о 4 5 18 
() 1Ј 7 45 
• 18 4 З2 
() 26 о 49 

А 1З 2 -
р 25 Ј8 -

ААСИОНА XVI . Ј968 . 3-4. 7') 

1 Ут 
2 Ср 
З Че 
4 Пе 
5 Су 
6 Не 
7 По 
8 Ут 
9 Ср 

10 Че 
11 Пе 
12 Су 
1З Не 
14 По 
15 Ут 
16 Ср 
17 Че 
18 Пе 
19 Су 
20 Не 
21 По 
22 Ут 
23 Ср 
24 Че 
25 Пе 
26 Су 
27 Не 
28 По 
291 Ут 
30 Ср 

I<а л ендар 

АПРИЛ 1969 

Месец у 
Београду 

h П1 

Ве л ине 11 л ан е т е 

1 т р" т 

Мер н у р 

h 111 

о . 
2464 
249Ј 
25Ј9 
2546 
2574 
2601 
2628 
2656 
268З 
2711 
27З8 
2765 
2793 
2820 
2847 
2875 
2902 
29ЗО 
2957 
2984 
ЗОЈ2 
ЗОЗ9 
З066 
З094 
З121 
З149 
ЗЈ76 
З20З 
З2ЗI 
З258 

2 440 h m s 11 m / 11 111 

З12.5Ј2З64 1 Ј546 З4 7 
ЗIЗ . 5Ј240З4Ј7 оо 4 05 
ЗЈ4.5Ј244З5Ј 8 174 24 1 
З15 . 51 2 48З 7 Ј9 З7 4 45 ЈЈ 
з 1 6. 5 Ј2 5 ~ 28 20 59 5 12 2Ј 
ЗЈ7 . 5 Ј2 56 25 22 20 5 45 
ЗЈ8.5 Ј з оо 22 - 6 29 
ЗЈ9.5 ЈЗ 04 JR 2З ЗЗ 7 24 
З20. 5 ЈЗ 08 15 о зз 8 З6 
З21 . 5ЈЗ1211 Ј1895З 
З22.5 Ј З Ј 6 8 1 5 l 11 14 
З2З . 5 Ј з 20 4 2 Ј7 12 з з 
З24.5 1 з 24 1 2 40 Ј з 48 
З2 5.5 IЗ 27 57 2 59 15 оо 
З26. 5 1 з ЗЈ 54 з 1 6 Ј6 12 
З27.5 ЈЗ З5 5Ј з З4 Ј7 2З 
З28 . 51З З947 з 54Ј8 З 2 
З29. 5 IЗ 43 44 4 Ј6 19 43 
ЗЗО. 5 IЗ 47 40 4 4З 20 5З 
ЗЗ\ . 5 IЗ 51 37 5 16 21 54 
ЗЗ2.5 IЗ 55 З3 5 58 22 50 
ЗЗЗ.5 IЗ 59 зо 6 47 -

1 

оо 14 ,' -
ОЈ 27 -1 
02 44 

0. 5 1 . З39 , Ј О J6 12.49 1- I.O 
8. 5 1.3 24 10 50 2. 52 -1 .65 17. 2 1 1 . Ј 8 7 11 28 2 .8 Ј -1.1 

ЗЗ4.5 14 оз 26 7 45 2З З8 
ЗЗ5.5 14 07 2З 8 48 о 16 
3З6. 5 14 Ј 1 20 9 55 О 46 
З37.51415161Ј ОЗ Ј IJ 
ЗЗ8 . 5 14Ј91З IЗ 13 Ј З 
ЗЗ9.5 142З 9 IЗ 2З 1 50 
З40.511427 6114 З6 2 Oi 
З41.5 14З1 215 51 2 2i 

Ј уnитерови сателити 

d h m 

з 18 52 1 по 
3 21 24 1 СЕ 
4 18 24 1 сп 
4 18 44 1 спс 
7 20 51 11 по 

10 19 зз ш ппс 
10 20 З4 ш сп 
10 20 З7 I ПО 
19 19 42 1 СЕ 
23 19 3З 11 пп 
23 21 02 11 ппс 
26 18 35 1 по 
26 31 З7 1 СЕ 
28 20 20 111 СЕ 

Венер а 

1 101 13 1 + 16. 3 1 0. 292 1 Ј1 11 128.84 1-3.6. 
Ј Ј ОО 51 + 13.Ј5 0. 284 1 О Ј1 29.58 -З. 1 
2Ј оо 37 + 9.З О . ЗО6 9 Ј6 27.26 -З.8 

Ма р с 

1 1 16 46 , -2 1.7 1 0 .836 1 2 47 1 5.60 1-0.2 
Ј 1 Ј6 56 - 12.2 0.751 2 17 6.29 -0.5 
2Ј 17 ОЈ - 22. 7 0.674 2 43 6.94 -0.2 

Ј у питер 

1 1 12 02 1 1.5 1 4.465 , 21 59 120.59 1-2.00 
11 IJ 58 + 2.0 4.508 2 Ј Ј5 20 . З9 -Ј.98 
21 ЈЈ 54 + 2 . З5 4.580 20 З 2 20.07 -Ј.94 

Са тур н 

1 1 01 4JI + 8.1 IJ0.246,JI 50 1 7. 28 1 
11 01 46 + 8.5 10.278 Jl 05 7.26 
21 ОЈ 51 + 9.0 Ј0. 285 1Ј З5 7.25 

Ура н 

11 12 071 + 0. 1 117. З19122 04,1.981 
11 12 05 + 0.25 17.З59 21 2З 1.97 
21 12 04 + 0.6 17.428 20 42 1.97 

Појаве 

d h 
1 21 'Ц 2• N Q 
2 Помрачење Q 
2 Ј з Spica о• . о2 N « 
6 Ј 9 Антарес о•.4 NQ 
7 4 <! 6° N « 
8 15 lj1 доња d 
8 2З t,j горња о 

15 Ј6 !i! 5• N « 
18 ђ d о 
27 3 <! z 
27 7 !ј! z 
29 1 'Ц 1 о N « 
29 7cЂ1°NQ 

Месец 

d h m 

о 2 18 46 
() 9 1З 59 
• 16 18 16 
() 24 19 45 

А 7 О 
р 22 14 

0.7 
0.7 
0.6 
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1< а л е н д а р 
Месец у 

Београду 

1 1 
О. 440 l1 111 s h m 

1

11 111 

1 че з _8 5 З42. 51 4 З45~ 11 24 2 47 

МАЈ 1969 

В с л н 1< е п л а н е т с 

р" m 

М е р 1< у р 
hm о htn 

2 Пе ЗЗ I З I З4З . 5 1 43 551 8 З 5 З 11 1 
З Су З З40 З44. 5 14 42 52 20 ОО З 42 11 
4 Не ЗЗ68 З45 . 51 446492 1 19 4 2З 2 1 
5 По ЗЗ95 З46. 5 14 5045 22 26 5 15 

1 

оз 51 1!- 22 . 71 0958 1 11 55 1 З.48 1 -t- 0 . 1 
04 З2 + 24. 2 0 .74 1 11 55 4 .5 1 + I . Ј 
04 40 + 22 .55 0.544 11 21 5.62 + 2.25 

В е н е р а 6 Ут З412 З47.5 1 1454 42 - ~ 62З 
7 Ср З450 З4 8. 51458З 8 2 З 1 6 741 Ј 
8 Че 1 З477 З49. 5 15 02 З 5 2З 5З 9 04 Ј 1 
9Пе З505 З50. 51506ЗI 0 22 10 2 З 2 1 

10 Су З532 З 51.51510 28 О 4511 З8 
11 Не З 559 З 52 .51 5 1 4 24 1 05112 50 

1 

оо 35 1 
оо 46 
01 07 . 

+ 6.6 1 О.З 521 8 36 , 2З .87 1 -4.2 
+ 5.6 0.414 8 08 20 . ЗО -4.2 
-ј 6. 2 0.486 7 5 1 17.3 1 -4.2 

М а р с 

12 По З 5 7 З5З . 51518 2 1 1 22 14 ОЈ 1 1 17 0 2 
IЗ Ут 1 З 6 1 4 1 З 54. 5 1522 1 8 Ј 4015 11 11 Ј6 57 
14 Ср З64 1 З 55 . 515 26 1 4 1 59 16 20 21 16 47 
15 Че 1 З669 З5 6. 5 15 ЗО 11 2 20 17 З l 
16 Пе З696 1 З57.515 З407 2 46ll 8 З9 

т 2З. I I 0.6071 1 04 1 7.71 ~ -1 . 1 
+ 2З .5 0.55 l оо 20 8.49 -1 .4 
+ 23-8 0.511 23 З l 9.16 -1 .7 

Јупитер 

17 Су З724 З 58.515З 8 04 З 16119 44 Ј 1 
18 Не З751 З59. 5 1 54 ~ 00 З 55

1

.0 42 11 
19 По З778 З60. 515 4557 44021З2 2 1 
20 Ут l з806 З61.515495 3 5 З422 14 

1 Ј 51 1 
1.1 49 
11 48 1 

+ 2 6 1 4.676 119 50 119.66 1-1 .89 
+ 2. 8 4. 793 19 !З 19.18 -1 .85 
f- 2.9 4.926 18 19 18.66 -1 .81 

Са тур н 21 Ср l З8ЗЗ З62. 5 15 5З 50 6 З7 22 46 
22 Че З860 З6З.5 15 57 4 7 7 4З I - Ј 
2З Пе 1 З888 З64.516014З 8 492З 1З 11 
24 Су З915 З655160540 9 58 2З З 5 21 
25 Не I З94З З66.5 16 09 З6 11 05 l3 54 

1 

0 1 55 1 9.6 110.267 1 9 56 1 7.26 1 0.6 
02 оо 1 + 9.85110.226 9 22 7.29 0 .7 
02 05 + 1 0. 2 5 т ЈО.Ј61. 8 47 7.34 0.7 

26 По З970 З67. 5 16 ЈЗ ЗЗ 12 Ј4 О 12 У р а н 

27 Ут З997 З68 . 5 1617 29 IЗ 27 О 29 Ј , .12 03 1 + 0.5 117.5!3 120 02 1 Ј . 96 1 
28 Ср 4025 З69 . 5 16 2 Ј 26 14 4З О 47 11 Ј 2 02 + 0 .6 17.640 19 22 1.94 
29 Че 1 4052 З70. 5 15 25 22116 04 1 09 21 12 0 1 -1- 0.7 17.777 18 42 1.9З 
ЗО Пе 4079 З71.51 62919 17 29 1 З7 --- - ----
З Ј Су 4 107 З 72. 516ЗЗ 1 6 1 8 5З 2 1 З По јаве 1 

Јуnитерови сателитн 

d h 111 d 11 111 

2 21 19 II СЕ 11 22 44 I СПС 
З 20 З I ПО 1 2 1 08 III ПО 
4 19 55 I ПП 18 20 50 II СПС 
4 20 49 1 ППС 19 21 50 I СЕ 
5 20 32 I II СО 2З 22 18 III СП 
5 21 23 lii ПЕ 26 20 20 I ПО 
9 19 16 П ПО 26 2З 45 I СЕ 

11 20 з 1 r ппс зо ~ ~ з о rrr сп 
Ј 1 2 1 4З 1 ПП 

d 11 

4 9 Антарес 0°З . N ({ 
4 15 d' 4° N ({ 
5 23 ~ МхЕ Е 2Ј о 

1.1 17 ~ 8° N Алдебар . 
ЈЗ 1 ~ 1° s « 
1 ~ 9 наiвеliи сјнј 
14 t5 iJ 5 ° S ~ 
t7 1 8 ~ 4° S ~ 
18 6 ~ z 
2З 22 2ј. z 
26 9 2ј. Ј о N « 
26 16 6 J• N ({ 
28 9 Spica о• .2 N r[ 
29 10 ~ d d 
3Ј 12 Антарес о• .2 N « 
з1 14 в з· N 
З l 16 d' ~ 

-

Месец 

d h 111 

о 2 5 14 
ct 8 20 12 

• Ј6 8 27 
() 24 12 16 
о З1 13 19 

А 4 11 
р 20 5 

--

ВАСИОНА XV I . 1968. 3-4 . 

ЈУН 1969 

1- ""'it 

'" :Е ~ 

~ t:t 
'" v 
t:f ::r: 

1 
т 

1 Не 
2 По 
3 Ут 
4 Ср 
s Че 
6 П е 
7 Су 
8 Не 
9 По 

10 Ут 
11 Ср 
12 Че 

Ј ' а л е н д а р Месец у 
Бе граду 

O. l2 440 h m s 1 h 111 1 h m 
4 ЈЗ4 З7З . 5 16 З 7 12 20 091 з 01 
4 162 З74. 5 16 41 9 21 07 4 04 1 1 
4Ј 89 375.5 16 45 5 2 1 52 5 22 ЈЈ 
4216 З76 . 5 1 1649 2 22 24 6 45 2 1 
4244 З 77.5 ј 16 52 5F 22 50 8 08 
4271 З 7 8. 5 1 1 6 56 55 9 27 
4299 379.51700 52 2З 1010 4 Ј 1 
4326 380.5 Ј7 04 48 2З 29 11 54 1 Ј 
435З 381 . 51708452347Ј З О2 2 1 

438 1 38 .5 17 Ј 2 4 1 о 04 14 12 

Ве л 11 нс 11 .'1а11 те 

т 

Мер нур 

11 111 

4 :: о 
4 9 
4 25 

1 18. 7 
f- 16. 75 
1 17.9 1 

11 111 

о. 5 ~ 1 о 1 'ј 
о . 27 9 -8 
0.7~1 <Ј 06 

в с 11 е;: р 3 

1 39 1 8. 1 1 0.5 70 7 Ј 
2 1 2 ј ~ 10.5 0.650 7 Ј 
2 49 1 т 13.7 1 0.730 7 .\ 

i\ р с 

0.485 22 -_ 7 
16 17- 3.9 0.4 80 

6. ~) 

5.33 
4. 27 

1-1.74 
11.94 
11 . 5 ~ 

9.65 
9.75 

1 

Пl 

Ј . Ј 

1.8 
о. 

-· ~ . ! 

-4.0 
-3.9 

-:. о 
- 1.9 

13 П е 
14 Су 

4408 З8З.5 17 Ј 6 З8 О 24 Ј5 2 1 Ј 1 
44З5 З 84 . 5 1 17 20З4 о 49 Ј 6 28 11 
446З З 85 . 517 24З 1 Ј Ј 8 1 17 З5 2 1 
4490 З86 . 5 17 28 27 Ј 5 З 18 З6 

16 32 г23.9 5 1 

16 04 1-23.R 1 0.491 
2 1 33 1 
20 4 1 9.54 1 - 1.7 

15 Не 
16 По 
17 Ут 
18 Ср 
19 Че 
20 П е 
21 Су 
22 Не 
23 По 
24 Ут 
25 Ср 
26 Че 
27 П е 
28 Су 
29 Не 
30 По 

4518 З87. 5 Ј7 З224 2 З7 19 28 
4545 З88. 5 17 З6 2Ј З ЗО 20 03 Ј 1 

Ј у 1 11 т с р 

.11 48 ? ' т 5.086 1 17 46 18.07 r -· 
11 50 1- 26 5.239 17 08 17.54 
11 5 ~ 1 2. З 5 395 16 L l 17.04 

4627 391 .517 48 10 6 4021 З8 3 т у р 11 

4572 З89.5 17 40 17 4 28 20 47 Ј l 
4600 I З90 . 5 Ј 7 44 14 5 З"' 2 1 16 2 1 

4654 З9 2. 517 52 7 7 4621 58 1 2 !О Ј+ 10. 851 ЈО О65 Ј 8 о 7.41 
468~ I З9З . 5 17 56 з 8 52,22 Ј6 11 2 14 , 11.0 9.957 7 зз 7.49 
4709 З94. 5 17 5959 9 59 22 З2 21 1 2 18 1-t II.З 1 9 . 8З ~ 1 (, 58 1 7.53 
47З7 395.5 18 03 56 1 Ј 09122 50 У р а н 
4764 З96. 51 8075З1 22 1 -
4791 З97 . 51 8 1150! З З6 2З 10 1 1 
4819 З9 8. 518 15 46 14 58 2 З З4 ~~ 
4846 З99. 5 1 819 4З 16 2З I о 04 -
487З 400.5 18 2З З9 17 44 о 46 

12 O l lт + 0.7 , 17.943 117 5 21 l. 91 
12 0 1 + 0.7 18.105 17 19 1.89 
Ј 2 01 f- 0.7 18.?.71 16 50 1.88 

Појаве Месе ц 

d 11 
2 17 d' 2• Антар ~с d 11 

- / .7_ 
- 1.66 
- 1.59 

0.7 
0 .7 

т 0.7 

111 

4901 1401 .5118 27 З6 18 521 Ј 40 
4928 402.5,18 З 1 З2 19 44 2 ~ 

7 Ј5 6 z С& 7 з 40 
Јупитерови сателити 

d h 111 

1 20 56 II ПП 
1 2З З7 п сп 
2 22 12 I ПО 
З 20 54 II СЕ 
4 20 09 I СЕ 

10 20 12 Ш СЕ 
10 21 24 I ПП 
12 19 19 1 спс 
17 20 54 II ПО 

d 11 111 

J820 29 I по 
19 19 02 1 сп 
19 20 З8 II СПС 
24 20 06 III ПО 
26 20 З7 п ппс 
26 20 44 п сп 
27 20 24 I СЕ 
28 20 З4 IV ПО 
28 2 1 56 1V СО 

9 4 d' најближ11 З м. 
9 12 Церес Z 

10 IЗ ~ z 
11 2 ~ 6° s « 
11 2 ђ 6° s « 
Ј 1 Ј 4 ~ О . З S IJ 
ЈЗ 9 в~ста d о 
1З 10 ~ 9° s « 
17 17 ~ МхЕ W 46° 
21 14 С лстицијут11 
22 20 2ј. 2• N ([ 
23 О 6 Ј • N ({ 
2З Ј 1 ~ МхЕ W 23 • 
24 18 Spica о• .4 N ([ 
25 З Палас Ј' О 
27 13 ~ 2• N ([ 
27 2З Антарес о• . з 111 
30 Јуно ~ О 

• 14 23 9 
( ) 2 З 1 45 
о 29 20 4 

р 1 15 
А 16 ,-
р з о о 
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ЈУЛ 1969 

Ка л е11 нар 
м~сец у 
Београду 

1 Ут 4956 403. 5 18 35 29 :о 22 4 16 

rx 

в~л н ке план~т~ 

-

о t:;. т 
1 

1 

м~ р нур 1 О. 2 440 h m s h ml h m 
2 Ср 4983 404.5 18 39 26 20 50 5 43 h m • h m 

- -

р " m 

З Че 5010 405.5 18 4З 2~ 21 14 7 07 1 
4Пе 5038 406 . 5 1 847 19 2 1 3З827 11 
5 Су 5065 407 .5 18 51 15 21 52 9 40 21 
6 Не 5093 408.5 18 55 IL 22 09 10 53 

1 

05 10 1+ 20. 91 0.990 1 9 13 1 3.37 1 + 0.0 
06 2З + 23. 3 Ј .202 9 48 2.78 + 1.0 
07 54 22.З 5 I .З29 10 40 2.51 -1 .7 

7 По 51 "'"0 409.5 18 59 8 22 29 12 ОЗ 
8 Ут 51 47 4 10.5 1 9 0З 5 22 52 IЗ 13 
9 Ср 5175 411 .51907 1 - 14 20 

10 ч~ 5_0L 4 12. 5 19 10 58 23 19 15 29 
11 Пе 5L2.9 413.5 19 14 54 23 53 16 ЗО 
12 Су 5_57 414.5 1918 51 О З4 17 25 
1З Не 5L84 415.519 22 48 1 2418 Ј 2 
14 По 5312 41 6. 51 926 44 2 21 18 49 

В е н е р а 

1 1 03 2· 9 1 + 15.9 1 0.810 1 7 31 I J0.38 1-3.8 
Ј Ј 04 12 + 18. 3 0.889 7 35 9.46 -З .7 
21 о4 57 20.2 0.966 7 41 8.7 1 -З . 7 

М а р с 

15 Ут 53З9 417.5 19 З04 1 3 25 19 19 1 1 
16 Ср 5366 4Ј 8 .5 19 З4 З7 4 З l 19 4З Ј 1 
17 Че 5З94 419.5 19 38 34 5 37 ;.о 04 21 
18 Пе 5421 420 .5 1942 30 6 44 20 22 

Ј5 57 1- 23.7 1 0.515 119 55 1 9.09 1 -1 .6 
15 56 - 23. 8 0.550 19 15 8.52 -1 . З 
16 оо - 24.0 0.591 19 41 7.91 -1.1 

19 Су 5448 42Ј . 5194627 7 51 20 З8 ј у питср 

20 Не 5476 422. 5 19 50 24 8 57 :о 56 Ј 
21 По 5503 423. 5 19 54 20 10 07 21 Ј4 Ј 1 
22 Ут 5531 424.5 19 58 17 11 20 21 34 21 
23 Ср 5558 41. 5.5 ._о 01 Ј З 12 З7 22 01 

1

11 56 1 
12 оо 
12 05 

1.9 1 5.550 115 55 116.56 , -1 .52 
+ 1.4 5.701 15 20 16.12 -1.47 
+ 0.8 5.844 14 46 15.73 -1.41 

24 Че 5585 426. 5 .i.O 06 Ј О IЗ 57 22 36 
25 Пе 5613 427.5 ._о ЈО б 15 18 -

Сатурн 

ЗО Ср 5750 432. 5 20 294919 IЗ 4 38 

1 

02 21 1 + 11 .5 1 9.692 1 б 221 7.69 1 + О.б 
02 24 + 11 .8 9.540 5 45 7.82 -t- О .б 
02 26 + 11 .9 9.380 5 08 7.95 О. б 

26 Су 5640 428.5 20 14 З 16 ЗО 23 23 1 
27 Не 5667 429.5 2.0 17 59 17 ЗО О 25 11 
28 По 5695 430.5 2.0215618 14 Ј 44 21 
29 Ут 5722 431.5 1.:025 531 8 48 3 11 

З1 Че 5777 433.5 :о ЗЗ 46 19 36 6 01 
1 1 12 02 1 + 

У р а н 

0. 6 1 18.4З8 1 1б 01 1 Ј .86 1 
0.5 18.600 15 22 1.84 

Јупитерови сателити 

d h m 

3 20 4З II ПП 
4 Ј8 50 1 по 
5 19 21 111 ппс 
5 Ј9 З1 1 спс 
5 20 29 II СЕ 

11 20 48 1 по 
1219141 ппс 
12 20 17 1 сп 
19 20 ОЈ 1 ПП 
28 19 4З I СПС 
30 20 01 III СО 

11 12 02 + 
21 12 04 + 0.4 18.754 14 44 1.83 

1 
Појаве 1 Месец 

d h 

1 8 10 Ј Z 
d h m 8 1З ђ 6° s 

1 
10 1б ~ 3• s « () 6 13 18 
13 14 ~ 4° s « • 14 14 12 
16 01 ~ з• N Алдебар . l С) 22 12 10 
18 6 21. о·.б N 6 о 29 2 46 
20 8 6 2• N « 
20 8 21. 2• N « А 13 18-
22 2 Spica о•. 1 N « р 28 09-
22 15 ~ d г 
25 О Ј 2• N « 
27 20 l{epec ~ О 

' 
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1 Пе 
2 Су 
3 Не 
4 По 
5 Ут 
6 Ср 
7 Че 
8 Пе 
9 Су 

10 Не 
11 По 
12 Ут 
13 Ср 
14 Че 
15 Пе 
16 Су 
17 Не 
18 По 
19 Ут 
20 Ср 
21 Че 
22 Пе 
23 Су 
24 Не 
25 По 
2б Ут 
27 Ср 
28 Че 
29 Пе 
30 Су 
31 Не 

АВГУСТ 1969 

Календар 
Месец у 
Београду 

В е 11 н 1< с п 11 а н е т с 

о. 
5804 
5dJ.l 
51!59 
5!S77 
5!1!4 
5~41 
5~69 
5~!16 
6UL3 
6U51 
6U/S 
61U6 
613З 
6160 
6188 
6~15 
6.<.4-l 
6L70 
6L91 
6ЗL5 
6З5Ј. 
6З79 
6407 
64З4 
6461 
6489 
6516 
6544 
б571 
6598 
6б.lб 

2 440 h 'т s h т h т 

434.5 LO 37 4L 19 55 7 20 
Мери ур 

hm • h m 

1

. 09 27 1 + 1 6.9 , 1 . З23 1 11 28 , 2.52 - 0.9 
10 З4 + 10.0 1.241 11 56 2.69 1 - 0.2 
11 29 + 2.9 1.126 12 1 1 2.97 • 0.1 

4Ј5. 5 LU 41,З!I l0 14 8 З5 
4Ј6. 5 LU 45 35 .О 3З 9 49 1 
4Ј7 . 5 LU 4!1 з ... ..:о 55 10 59 11 
438.5 .. U5J21Sl1 :.! 11.2 11 21 
439.5 LU 51 25 21 5 .. 13 20 
44U.5 21. Щ 2.<. l2 З1 14 24 В е и е Р а 
441 .5 LIV511S - 15 21 ; 1 05 49 1 + 21 .5 1 1.048 1 7 49 1 8.0 3 ~ -3.6 
44L. 5 L 1. VY15!З 1.81610 11 06 З8 1 + 21.2 1.119 \ 7 59 7.51 -З . 5 
443.5L11311 0141б51 21 0728 21 .0 1.187 809 7.09 -З . 5 
444.5 L1 1_7 1! 1 16 17 2L 
445.5 L1 L1 4 2 2L 17 48 
446.5 Ll L5 1 з 29 18 10 1 1 
441.5LlLI!5J 4 З618 ~9 11 
448.5L13L54 5 4Ј 18 46 21 
449.5 L1 36 5Ј 6 5v 19 OL 
45U.5 L1. 4U 41 7 5~ 19 20 
45!.5 L1. 44 44 9 1U 19 40 1 1 
45L.5 .l1 48 4V !О :.1.4 .<.0 03 11 
453.5 .l1 5L 37 1.1 41 LO 33 21 
454.5 .ll56 33 1З оо 21 14 

М а р с 

1611 1- 245 1 0.644 118 09 1 7.26 , - 0.9 
16 26 - 25.0 0.696 17 44 6. 73 -0.7 
16 44 - 25.5 0.749 17 24 6.25 -0.5 

Ј у пит~р 

12 11 1 + 0. 1 , 5.989 11409 115.35 1-1 .36 
12 17 -0. 6 6.108 1З 36 15.05 -I . З1 
12 24 -1.З5 6.211 13 оз 14.80 \ -1 .22 

С атур ~1 455.5 "" uu зu !4 15 2( 57 
456.5 и U4 LO ! 5 17 - 1 
457.5 и 08 .l3 !б 07 23 1.8 11 
458.5 J..l }.2 i.ll !б 45 О З9 21 
459.5 .l2 1.6 1Ь 1.7 1З 2 05 

1

02 28 1+ 12. 0 1 9.198 1 4 27 , 8. 11 1-/- 0.5 
02 29 + 12. 1 9.033 3 49 8.25 + 0.5 
02 зо + 12.05 8.87З 3 1 о 8.40 + 0.5 

460.5 .l2 20 13 1.7 З6 З 31 У р а н 

4бЈ.5./.224 917 58 4 53 1 112 051 , 0.2 118.909 114 03 1 1.8 1 1 
462.5 Ј.2 28 6 18 161 6 10 11 12 07 - 0.2 19 .0ЗЗ 13 25 1.80 
46З . 5L2З2 218 З5 7 26 21 12 09 - 0.2 19 . 1З7 12 48 1.79 
464.5 22 З5 59 18 56 8 41 ~:.....с__:.::__:.:__!_~~~~..:_ 1 :__:_:_:....__ 

Појаве Месец Јупитерови сателити 

d h т 

4 18 28 1 пп 
4 19 26 1 ппс 
5-18 51 1 СЕ 

10 18 ОО Ill СПС 
12 17 45 1 по 
1З 18 16 II ПО 
17 18 48 ш сп 
22 18 44 11 сп 
27 18 57 1 пп 
28 19 10 1 СЕ 

d h 
4 2З ђ 7° s « 
6 1б ~ о•. 9 N Регулус l 
9 1.4 ~ 7° s « 

12 1 Ј 1 • . з N Антарес 
15 2 ~ о·.з s « 1 
t6 2з 6 2• N « 
16 1 21. з · N « 
18 7 Spica о•. 8 N ~ 
19 З Палас Z 
21 16 Антарес о•.6 N « 
22 о ,s 2• N « 
22 1. ђ z 
24 2 ~ 1• S Ilолукс 
25 О Јуно Z 
27 Помрачење « 
зо 1 з 1;1 з· s о 

d h m 
() 5 1 З9 
• 13 5 17 
С) 20 20 04 
о 27 10 33 

А 
р 

10 Ј 
25 15 



~ 4 ВА ИОНА XVI. 1968. З-4 

I< а л ен на р 

СЕПТЕМБАР 1969 

М(·сец у 

Београду 
13 е л и 1< с нланете 

- - - - -- - -
:Е 

1 
1 1 ~ о ~ т р " т .. (/. 

l::f 
1 1 1 ' 

м с р !( у р 

h 111 о h т 

1 
0. 12.440 h т s h т h т 

1 По 6653 465.5 22 39 55 19 22 9 55 
2 Ут 6680 466.5 22 435219 5111 05 
3 Ср 6708 467 .5 22474920 27 12 13 1 ~ 
4 Че 67 35 468.5 22 51 45 21 12 13 13 21 
5 Пе 6763 469.5 l2 55 42 12 04 14 06 1

12 16 , --4. 0 1 0.975 [ 12 14 1 3.43 1 , 0.4 
12 44 - 8. 5 0.823 12 01 4.06 + 0.8 
12 44 -9.05 0.687 11 20 4.86 + 1.4 

В ен ера 6 Су 6790 470.5 22 59 38 - 14 50 
7 Не 68 17 471.5 23 03 35 23 04 15 25 1 1 

8 По 6845 471.5 230731 О 0915 52 11 
9 Ут 6872 473.5 23 11 28 1 18 16 15 21 

8 23 11 19.2 1 1.257 1 8 21 1 6. 69 1-3.4 
9 12 + 16.5 1.3 18 8 30 6.38 -3.4 
9 59 + 13. 1 1.374 8 39 6.12 -Ч 

М а р с 10 Ср 6900 474.5 2315 24 2 2516 35 
11 Че 6927 475.5 2319 21 З 3216 52 1 1 
12 Пе 6954 476.5 23 23 17 4 4017 09 11 
13 Су 6982 477.5 23 2714 5 50 17 26 21 
14 Не 7009 478.5 23 31 11 7 ОО 17 45 

17 08 1-26-0 1 0.810 1 17 05 1 5.78 1 -0.4 
17 33 -26.2 0. 867 16 50 5.40 -0.2 
17 59 -26.2 0.924 16 37 5.06 -0.1 

Ј у питер 
15 По 7036 479.5 2З 35 7 8 1З 18 08 Ј 
16 Ут 7064 480.5 23 39 4 9 13 18 36 11 
17 Ср 7091 481.5 23 43 О 10 4919 06 21 
18 Че 7119 481.5 2З465 7 1 2 0420 ОО 

1

12 32 , - 2.2 1 6.306 112 28 , 14.58 1-1.25 
12 39 - 3.0 6 . 3 7З 12 56 14.41 -1 .23 
12 47 - 3.9 6.420 12 20 14.32 -1 .21 

19 Пе 1 7146 483 .5 2З5053 13 10 2103 
20 Су 7173 484.5 2З 54 50 14 02 1.2 19 
21 Не 7201 485.5 23 58 47 14 42 -
22 По , 7228 486.5 0024315 0423 41 
2З Ут 7255 487.5 О 06 40 15 З9 1 05 
24 Ср 1 7283 488.5 01036 15 59 2 26 
25 Че 7310 489.5 О 14 33 16 19 3 45 
26 Пе 7338 490.5 О 182916 37 5 01 
27 Су 7365 491.5 02226 16 59 6 17 
28 Не 7392 492.5 0 26 2217 23 7 Зl 
29 По 1 7420 49З . 5 О ЗО 19 17 49 8 45 
ЗО Ут 7447 494.5 О З4 16 18 2З 9 56 

Помрачење Месеца полусенком 
у Београду 

Улаз Средина Излаз Пол. 
угао 

2. IV 16'' 39m 18h З3n'.l 20h 27m. З 78° 
25 . IX 18h 05m.I 20h 1 Оm.З 22h 14m.9 104° 

Координате Наро ~нс Опсерш!Торијс 

Висина 135т 
<р + 44° 49'З5" .282 - + 44°.8 1706 
Л - lh 21m 48•.092 =- 20°.45038 

Са т урн 

1 

1 

2 29 1 г 12.0 1 8. 707 1 2 26 1 8.56 1 
11 228 + ] 1.9 8.570 246 8.70 
21 2 27 1· 11 .7 8.453 2 05 8.82 1 

У р а н 

1 

1 

12 1 Ј 1 -0.5 1 Ј9.2261 12 07 1 1.78 1 
Ј1 Ј 2 Ј 3 -0.7 Ј9. 28 1 12 30 1.78 
21 Ј 2 Ј6 -0.9 19.З10 10 53 1.88 

-

Појаве 

d h 
1 7 ђ 7° s ([ 
3 4 ~ МхЕ Е 27° 
7 16 ~ 5° s 2ј. 
8 Ј 9 fi1 З 0 S « 

11 Помрачење О 

Ј З 1 0 2° N ~ 

1 

Ј 3 Ј 6 2ј. з о N « 1 

13 19 ~ 2° s « 1 

14 13 Spica 0°.9 N « 1 
16 8 ~ z 
17 22 Антарес 0°.6 N « 
18 13 Церес Z 
19 7 6 L. 0 N ([ 
19 20 ~ 6° s 2ј. 
22 13 '1' 0°.4 N Regu1us 
23 5 Јес. равнодневн. 
25 помр. « полус. 
27 17 0 о о 
28 15 ђ 7° s « 
29 о J (Qibll с 

Месец 

d h Л1 

() з 16 58 
• 11 19 56 
() 19 2 25 
о 25 20 22 

А 
р 

6 Ј 5 
22 11 

0.4 
о. з 
0.3 

-
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ОКТОБАР 1969 

Календар 
Месец у 
Београду 

Велине п л ан ете 

о. 
1 Ср 7474 
2 Че 7502 
З Пе 7529 
4 Су 7557 
5 Не 7584 
6 По 7611 
7 Ут 7639 
8 Ср 7666 
~ Че 7694 

10 Пе 7721 
11 Су 7748 
12 Не 7776 
13 По 7803 
14 Ут 7830 
15 Ср 7858 
16 Че 7885 
17 Пе 791З 
18 Су 7940 
19 Не 7967 
20 По 7995 
21 Ут 8022 
22 Ср 8049 
23 Че 8077 
24 Пе 8104 
25 Су 8132 
26 Не 8159 
27 По 8186 
28 Ут 8214 
29 Ср,. 8241 
ЗО Че 8268 
31 Пе 8296 

2 440 h т s h т h т 
495.5 ОЗ81219 0611 оо 
496.5 042 8 19 55 11 58 
497.5 046 5 20 52 12 46 1 1 
498.5 050 2215613 25 11 
499.5 05358 - 1З 54 21 
500.5 о 57 55 23 01 14 18 
501 .5 101 51 о 09 14 З9 

-~~- /:; -,-.;Ј р " 
т 

1 1 

Мер н у р 

h т о h т 

12 13 1 -3.5 1 0.667 110 08 1 5.01 , -0.9 
12 03 + 0.8 0.862 9 22 3.88 -0.9 
12 44 - 2.5 1.132 9 25 2.95 - 0.8 

В е н с р а 
502.5 1 05 48 1 17 14 57 
503.5 10945 2 2515 14 
504.5 11341 3 З315 З2 
505.5 117 З8 4 45 15 50 
506.5 1 21 З4 5 59 1 6 12 
507.5 1 25 З1 7 17 16 39 

1 1 10 461 + 9. о 1 Ј . 426 1 8 4615.90 , -3-4 
11 1 11 З2 + 4. ~ Ј.473 8 52 5.71 -3.4 
21 12 18 -0.25 1.51 6 8 59 5.55 -3.4 

508.5 1 29 27 8 З7 17 1 з 1 
509.5 1 З3 24 9 54 17 58 1 

510.5 1. З72011 0318 56 11 
511 .5 1411712 00 20 09 21 

512.5 1 45 14 12 44 21 27 
513.5 14910131622 49 
514.5 1 5З 7 13 42 - 1 1 
515.5 1 57 3 14 04 о 10 11 
516.5 2005914 22 1 26 21 
517.5 204561442 241 
518.5 2 08 53 15 01 з 55 
519.5 212491522 710 1 
5 0.5 2 Ј 6 46 15 49 6 24 1 
521 .5 2 204; 16 Ј9 7 З5 11 

512.5 2 24 39 16 59 8 45 21 

52З.5 1 2 28 З6 17 46 9 46 
514.5 2 З2 З2 18 41 10 З8 
5 ·5.5 2 36 2919 41 /11 20 

М а р с 

18 27 1- 25.9 1 0. 98З , 1 626 1 
18 56 - 25.2 1.043 16 15 
19 26 - 24.2 1.103 1606 

Јупитср 

4.76 1 + 0.1 
4.49 + 0.2 
4.24 + 0.3 

12 55 , -4.5 1 6.446,10 53 114.261 -1 .20 
1З 03 -5.7 6.451 10 21 14.25 -1 .20 
13 11 -6.4 6.4З5 10 50 14.28 -1 .21 

Сат ур н 

2 241 + Ј 1.51 8 .З58 1 О 2З , 8.42 1 
2 27 + 11.2 8.288 23 41 9.00 
2 19 + 11 .0 8.248 22 59 9·04 

0.2 
0.2 
0.\ 

Важније константе 
1~ 1 ~~ 
21 12 

У р а н 

1 81 -1.2119.З 12110 1611.78 1 
20 - 1.5 19.287 9 зо 1.78 
23 -1.7 19.2ЗО 9 01 1.79 

АЈ . .... . .. . ......... 149 600 000 Кт 
Конст. аберације ......... .... . 20".496 
Конст. нутације ... . .... ........ 9".210 
Општа преце сија 50".2564 + 0".0222 Т 
Наrиб ектштике ... . . .. . 2З0 27' 08".26 
Година тропска .. ... ...... . З65d .2421 
Година сидерична .... .. .... З65d.2569 
Брзина светлости .. .. 299 792.5 Кm/sec 

Појаве 

d h 

7 17 ~ z 
9 7 о 1° N ([ 
9 22 2ј. о о 

10 2 ~ 2° N ([ 
14 22 ~ МхЕ W 18° 1 

15 4 Aпtares 0°.5 N ([ 
16 12 ~ 1°.3 N 0 
17 19 6 2° N ([ 
22 2 !i! оо.9 N 0 
25 20 ђ 7° s 4. 
26 11 ~ 0°.8 N 2t. 
27 19 ~ 4° N Spica 
292ђl0 

Месец 

d h т 
() з 11 6 
• 11 940 
() 18 8 з2 
о 25 8 45 

А 4 9 
р 18 4 
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НОВЕМБАР 1969 

Календар 
Месец у 

Вел ике планете 
Београду 

- - -- -
"' tl: · -<Ј 1 tl: о 

1 :Е "' :s: :.: ... tl: "' 
tl:ф 

:е t:t ::r u :ж: .~ t:t ~ ,, ::> 
i:' t::i ::::: t:: = :.: ::: м:Е Ь иэл . зал . i:' 0: 8 ~ 

1 
т р " т 

"" о t:t "' IJ о. о. о ~~ U СЈ ~ "' ~ ::r: Э ...,'"' _,u ~~о ~ ј 

1 h m s hm hm 
О. 2 440 М~ркур 

Ј Су 8З23 526.5 2 40 25 10 48 11 5З 

2 Не 8З 51 5 _7.5 2 44 22 21 5З 12 20 h П1 
о h m 

з По 8З 78 5_8.5 2 48 18 - 12 42 1 

1 

IЗ 49 г 9. 71 I . ЗЗ6 1 9 47 , 2.50 1-0.9 4 Ут 8405 529.5 2 5 ~ 15 2 З оо IЗ 01 11 14 51 -16.05 1.426 10 10 2 . З4 -0.9 
5 Ср 84ЗЗ I 5З0 . 5 2 56 11 о 07 IЗ 18 21 15 56 -21 .0 1 1.449 10 З5 2.ЗО -0.8 
6 Че 8460 . 5З1 . 5 з оо 8 1 14 1з з~ 
7 П е 8488 ' 5З 2 . 5 1 з 04· 5 2 25 IЗ 52 

В е н е р а 8 Су 8515 5ЗЗ . 5 з 08 1 з З7 14 14 
9 Не 8542 5З4. 5 з 11 58 4 5З 14 З9 Ј 

1 

IЗ 08 1- 5.6 1 1.559 1 9 06 1 5.40 1 -З .4 10 По 8570 5З5 . 5 1 з 15 54 6 15 15 09 11 1З 55 -10.2 1.59З 9 1 з 5.28 -3.4 
11 Ут 8597 5З6. 5 З1951 7 З6 15 5З 21 14 4З -14.5 1.622 9 22 5. 19 -3.4 
12 Ср 8624 5З7. 5 з 2З 47 8 51 16 46 
13 Че 8651 5З8. 5 з 27 44 9 54 17 57 

М а р с 14 П е 8679 5З9. 5 з Зl 40 10 42 19 15 
15 Су 8707 540.5 3 З5 З7 11 19 20 З8 Ј 

1 19 59 1- 22.71 1.17211556 1 3.991 + 0.4 16 Не 8734 541.5 з З9 зз 11 45 21 59 Ј 1 20 29 - 20.9 1 . 2З5 15 4З 3.79 + 0.5 
17 По 8761 542. 5 з 4З зо 12 09 - 21 20 59 -18.8 I . ЗОО 15 З6 З.60 + 0.6 
18 Ут 8789 54З . 5 з 47 27 12 29 2З 1 ~ 
19 Ср 88 16 544.5 з 51 2З 12 46 о зо 

Јуnитер 20 Че 884З 545.5 з 55 20 1З 05 1. 4З 
21 П е 8871 546.5 з 5916 IЗ 26/ 2 55 1 

1 

13 20 1 -7.2 1 6.З9З 1 9 16 , 14.З81 -Ј.22 22 Су 8898 547.5 40З 1З IЗ 51 4 08 11 Ј З 28 -8.0 6.З З2 9 44 14.51 -1.24 
2З Не 89 1 6 548.5· 407 914 19 5 19 21 I З З5 -8.7 6.252 9 12 14.70 -1 .27 
24 По 895З 549.5' 4 11 614 55 6 зо 
25 Ут 8980 550.5 415 з 15 З8 7 зз 

С ат у р н 26 Ср 9008 551.5 418 59 16 Зl 8 29 
27 Че 90З5 55 ~ .5 422 56 17 29 9 16 1 

1 02 15 1 !0.7 1 8.240 122 08 19.05 1 О. Ј 
28 П е 906З 55З . 5 4 26 5 18 З4 9 5_ 11 02 12 + 10.5 8.265 22 26 9.02 0.1 
29 Су 9090 554.5 4 ЗО49 19 40110 21 21 02 10 + 10.2 8.З20 22 44 8.96 0.2 
30 Не 9117 555.5 4 З4 45 20 46 10 44 

У р а н 

ПланстоИЈIИ 1 

1 

12 25 1- 1.9 119.149 1 9 21 , 1.79 1 
ll 12 27 - 2.2 19.045 8 4З 1.80 1 
21 12 29 - 2 . З 18.9",0 8 06 1.81 

Це рес Пала<: Вест а ' 

27 јула 25 јуна Месе н 
llojaиe 

ffiv 7.1 9.1 8. 1 
ос 20h З9ш.5 J8h IOm. J (jh 59m Lf 11 d h т 
8 29° 59' ./i 24" I R' .J 1 r,c 47 '. ~ 4 о о• . 5 4 () 2 7 14 

4 7 'ј1 4• N Spica • 9 22 12 
s 15 'Ц з • N Spica t) 16 15 46 
7 О 6 2• N ~ 23 23 54 
8 6 'Ц 4• N « 
8 18 'i1 5• N ~ 

15 н а 2· N ~ А 1 6 
16 8 ~ d доња о р 13 2 
22 о ђ 7° s А 29 1 

.-,--

RАСИОНА XVJ . 1968 . 3-4. ---- ------

ДЕЦЕМБАР 1969 

Календар Месец у 
Београду 

11зл. зал . 

О. 2 440 h m s h m h m 

1 По 9145 556.5 4 38 4;. 11 50 11 04 
2 Ут 917.l 557.5 4 42 З8 l2 57 11 21 

:Е 1 
~ 1 
"' 1 ~ , 

0: 

11 111 

Велине планете 

- ,- --т 
1 

т 

Мер н у р 

h m 

8 

-

р " m 

3 Ср 9199 558.5 446З5 - 11 З8 
4 Че 91.27 559.5 4 50 З2 О ОЗ 11 55 
5 Пе 9254 560.5 4 54 28 1 14 12 14 
6 Су 9181. 561 .5 4 58 25 2 27 12 З6 
7 Не , 9ЗО9 561..5 5 01 21 З 47 1З 05 

1 1 17 02 1- 24.4 1 1.414 111 0 ' 2.36 - 0.6 
11 Ј8 10 -25.6 1.919 11 З l 2.53 -0.5 
21 19 15 -24.6 1.194 11 56 2.89 - 0.5 

8 По 9336 563.5 5 0617 5 07 1З 42 В е н е р а 

9 Ут 9З64 564.5 5 1014 6 28 14 Зl 1 
10 Ср 9З91 565.5 5 1411 7 З9 15 З7 11 
11 Че 9418 566.5 51807 8 З516 57 21 
12 Пе 9446 567.5 5 22 04 9 17 18 21 

1

15 З3 1 - 1 8. 2 1 1 . 647 1 9 33 , 5.11 1-3.4 
16 25 -2 Ј .1 1.668 9 45 5.04 -З.4 
Ј7 Ј9 - 22.9 1.685 9 оо 4.99 - 3.4 

13 Су 947З 568.5 5 26 оо 9 47 19 44 
14 Не 9501 569.5 5 29 57 9 49 21 04 

М а р с 

15 По 95.8 570.5 5 ЗЗ 5З 10 З422 21 1 

16 Ут 9555 571 .5 5З75010 5З - 11 

17 Ср 958З 571..5 5414611 112З З4 21 

18 Че 9610 57З . 5 5 45 4З 11 31 О 47 
1

21 28 , -Ј6.4 1 Ј . 366 , 15 26 1 
21 57 -ЈЗ.8 1 . 4ЗЗ Ј5 Ј6 
22 25 -11.0 1.502 , 15 04 

3.43 1 ~ 0.7 
3 .~ 7 + 0.8 
3.12 1 0.9 

19 Пе 96З7 574.5 5 49 40 11 53 1· 5~ ]уnитер 

20 Су 9665 575.5 5 5З 36 12 22 З 09 1 1 
21 Не 9691. 576.5 557ЗЗ12 5З 4 1f 11 
22 По 9720 577.5 601291З З5 5 24 21 
23 Ут 9747 578.5 6 05 26 14 2З 6 22 

Ј 3 43 ,- 9. 41 6.152 1 7 40 1 14.94 - 1.30 
ЈЗ 50 -ЈО.О5 6.036 7 08 1 5.2З , -1 . З4 
1 З 56 -10.06 5.904 6 35 15.57 - 1.39 

24 Ср 9774 579.5 '1 6 09 22 15 20 7 12 
25 Че 9802 580.5 6 13 19 16 2З 7 52 С ат у р н 

26 Пе 9829 581.5 6 17 16 17 29 8 22 1 1 
27 Су 9856 582.5 6 21 12 18 З5 8 4f 11 
28 Не 9884 58З. 5 6 25 09 19 40 9 OF 21 
29 По 9911 1 584.5 6 29 05 ;,о 45 9 25 

2 07 1 ЈО.О 1 8.403 120 01 , 8.87 
2 05 + 9.0 8 . 5Ј 2 19 21 8.76 1 
2 04 + 9.8 8.641 18 40 8 . 6З 

30 Ут 99З9 585.5 6 ЗЗ О 21 49 9 43 
31 Ср 9966 586.5 6 З6 58 22 55 9 59 

Елонгацијс Титана 

Јануар 
Фебруар 
Март 
Мај 
Јун 
Јул 
Август 
Септембар 
Октобар 
Новембар 
Децембар 

Источнс Заnадне 

16 
1 и 17 
5 

25 
10 и 26 
12 и 28 
13 и 28 
13 и 29 
15 и З1 
16 
2 и 18 

9 и 24 
9 и 24 

14 

2 и 18 
4 и 20 
5 и 21 
5 и 21 
7 и 2З 
8 и 24 

10 и 26 

У р а н 

Ј 1 12 30 , - 2 .5 1 Ј 8. 77 8 1 6 28 1 ! .83 1 
11 12 З2 - 2.6 18.621 5 50 1. 84 1 
21 12 З2 - 2.7 Ј8.454 5 11 1.86 

Поја ве 

d 11 
1 6 Regulus 1 • S ~ 
4 6 з • N « 
5 15 Spica Ј о N « 
6 2 -ц s· N ~ 

11 9 'i1 5• N Anta res 
14 6 ~ 0°.3 N « 
19 з 'h 7° s « 
22 1. Solstitium 
27 11 Vesta Z 
27 21 !,1 МхЕ Е 20• 
28 14 Regu1us о• .9 S ~ 
з1 2з . з · N ~ 

Месец 

d h 111 

<t 2 з 51 
• 9 9 43 
4) 16 Ј ЈО 
о 23 17 З 6 
() 31 22 53 

А 11 О 
р 2/'i 17 

0.3 
о. з 
0.4 
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Датум 

1 

Јан . 2 
12 
22 

Феб р. 1 
11 
21 

Март з 
13 
23 

Ал р. 2 
12 
22 

Мај 2 
12 
22 

Јун 1 
11 
21 

Јул Ј 
11 
21 
31 

Авг . 10 
20 
30 

Септ. 9 
19 
29 

О нт. 9 
19 
29 

Нов . 8 
18 
28 

Л. ец. 8 
18 
28 

rx 

11 m 

18 49.7 
Ј 9 33.4 
20 16.2 

20 57.7 
21 37.8 
22 16.7 

22 54.5 
23 31.5 
оо 08 .0 

оо 44.4 
01 2Ј.О 
ОЈ 58. 1 

02 35.9 
03 14.6 
03 54.3 

04 34.8 
05 16.0 
05 57.6 

06 39.1 
07 20.2 
08 00.6 
08 40.1 

0918.5 
09 56 .. 1 
10 32.8 

11. 08.9 
] 1 44.9 
12 20.8 

12 57.3 
] 3 34.2 
14 12.4 

15 51 .8 
15 32.6 
] 6 18.9 

16 58.0 
17 42.1 
18 26.5 

-22 
-21 
-19 

-1 7 
-14 
-10 

-06 
-03 
+ 00 

+ 04 
+ 08 
+ 12 

+ 15 
+ 18 
+ 20 

+ 22 
+ 23 
+ 23 

+ 23 
+ 22 
+ 20 
+ 18 

+ 15 
+ 12 
+ 09 

+ 05 
+ 01 
-02 

-06 
-09 
-13 

-16 
-19 
-2 1 

-22 
-23 
-23 

' 

57 
43 
46 

13 
09 
42 

58 
05 
52 

46 
32 
04 

16 
01 
19 

оо 
04 
27 

08 
ЈО 
33 
22 

41 
35 
09 

28 
38 
Ј 5 

07 
50 
Ј9 

28 
08 
14 

41 
23 
18 
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СУНЦЕ 1989 

1 Пролаз 1 

1 

р 

1 
в. 

1 

L, !излаз 1 Залаэ кроз р 

мqщдијан 

hm ' " о о о hm h m 

10 42.3 16 18 + 1.6 -3.2 31.6 06 15 15 09 
1046.6 16 17 - 3.2 -4.3 259.9 06 14 15 18 
10 49.9 16 17 -7.9 -5.3 128.2 06 08 15 32 

10 51 .9 16 15 -12.2 -6.1 356.5 05 58 15 46 
10 51.5 16 14 -16.0 -6.7 224.9 05 45 16 оо 
10 51 .9 16 12 -19.3 -7.1 93.2 05 30 16 15 

10 50.2 16 10 -22.1 -7.2 321.5 05 13 16 38 
1047.7 16 07 -24.1 -7.2 189.7 04 55 16 41 
1044.8 16 04 -25.5 - 6.9 57.9 04 36 16 54 

10 41 .8 16 02 -26.3 -6.5 286.0 04 18 17 07 
1039.0 15 59 -26.3 -5.8 154.0 03 59 ] 7 22 
10 36.7 15 56 -25.5 -5.0 22.0 03 42 17 36 

10 35.1 15 54 -24.0 -4.0 249.8 03 38 17 44 
10 34.5 15 51 -21 .0 -3.0 117.6 03 14 17 56 
10 34.8 15 49 -19.0 -1 .8 345.4 03 02 18 08 

10 35.9 15 48 -15.5 -0.6 213.0 02 55 18 17 
10 37.7 15 47 -11.6 + 0.6 80.7 02 51. 18 24 
10 39.8 15 46 -7.3 + 1.8 308.3 02 51. 18 28 

10 41 .9 15 45 -2.8 + 2.9 1.75.9 02 53 18 37 
1043.6 15 45 + 1.8 + 4.0 43.6 03 02 18 24 
1044.5 15 46 + 6.2 + 4.9 271 .3 03 10 18 12 
1044.5 Ј5 47 + 10.4 + 5.7 Ј 39.0 03 22 18 06 

] о 43.5 15 48 + 14.2 +6.4 . 6.8 03 34 17 52 
1041 .5 15 50 + 17.6 +6.9 234.6 03 45 17 37 
10 38.8 15 52 + 20.6 + 7.2 102.5 03 57 17 20 

10 35.5 15 54 + 22.9 + 7.2 330.4 04 09 17 01 
10 31.0 15 57 + 24.7 + 7.1 198.4 04 21 16 42 
10 28.5 16 оо + 25.9 + 6.8 66.4 04 33 16 23 

10 25.5 16 о~ + 26.3 + 6.3 294.4 104 45 16 05 
ЈО 23 .2 16 05 26.1 + 5.5 162.5 04 58 15 47 
10 22.0 16 08 + 25.0 + 4.6 30.6 05 12 15 41 

] о 22.0 16 10 + 23.2 + 3.6 258.8 05 25 ] 5 17 
] о 23.4 ] 6 ] 2 + 20.6 t 2.5 126.9 05 42 ] 5 1] 
10 26.2 16 14 + 17. 3 + 1.2 355.1 05 52 15 01 

ЈО 30.1 16 16 + 13.4~-О.Ј 223.4 06 02 14 58 
10 34.8 16 17 + 8.9 -1.3 21 .6 06 08 14 59 
tO 39.8 16 17 + 4.2 -2.6 319.9 06 15 15 04 

ПОВРШИНА МЕСЕЦА 

Телевизиска камера на "Сервејеру 7" сиима копање ровова за узимаље узорака 
Месечевог тла ради хемиске аиализе 

- ·• . . 41111.--
~ L- . .. ,." . .. ~ ·" .... 

.. . ,, , 
Камен на Месецу дуг око 30,6 см. Снимак "Сервејера 7" са даљине од око З метра. 
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ПРИПРЕМЕ ЗА ЛЕТ НА МЕСЕЦ 

Командни модул летилице "Аполо 7" довршава се у Фабрици 

"АПОЛО 8" 

() 

"АПОЛО 9" 

() 

НОВИ ТЕЛЕСКОП 

() 

ПУЛЗАРИ 

() 

УСЛОВИ НА ПЛАНЕТАМА 

() 

В. СТРУВЕ 

() 

МОТ. РАЗЛАГ АЊА ОКА 

1969 1 

КРАТЕР НА СУПРОТНОЈ СТРАНИ МЕСЕЦА 

Овај кратер, који има у пречиику око 32 км , налази се У д~,угом 
кратеру пречника око 400 км - Сннмак "Апола 8 -
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МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА ))РУЂЕР БОШ

КОВИЋ« И ПРЕТПЛАТНИЦИ ЧАСОПИСА "ВАСИОНА" ДА ОБНОВЕ 

ЧЛАНАРИНУ ОДНОСНО ПРЕТПЛАТУ КАКО БИ ))ВАСИОНА<< 

МОГЛА И ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ИЗЛАЗИТИ. 

ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ МОЛЕ СЕ ТАКОЂЕ ДА У КРУГУ 

СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА НАЂУ НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА И ПРЕТ

ПЛАТНИКЕ "ВАСИОНЕ". 

Претuла·са и чланарииа шаљу се на жиро рачун 608-8-1044-5 

У р е ђ 11 в а •1 /( 11 о д б о р 

ЈЮЈАНА АЈЈЬКСИЋ Др РАДОВАН ДАНИЋ, ЗОРАН ИВАНОВИЋ, 

lfнж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ , МИЛОРАД ПРО'ЈИ'ћ , 

Инж. КОСТА СИВЧЕН 11 Др ЂОРЂЕ ТЕЛЕК/1 

Одг о1орuи y pe дu t/ K 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

Наслогuу ciupauy юрадrю ПЕТАР КУБИЧЕЈ!А 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронаутику. Издаје 
Астроиомско друштво "Руђер Бошковић". Годишња претnлата : 
за нечлаиове НД 1 О (СД 1 000), за чланове оба друштва НД 8 
(СД 800), за ученике свих шнола НД 5 (СД 500), за иностранство 
НД 30 (СД 3000). Поједини број НД 2,5 (СД 250) - Власник и 
издавач Астрономсно друштво "Pyt)ep Бошковић", Београд . 
Уредништво и администрација: Београд, Народна опсервато
рија, Калемегдан , Горњи Град. Тел . 624-605 Претnлате слати 

у корист рачуна број 608-8- 1044-5. 

Штампа : Издавачна установа "На учно нело" , Београд, Вуна Караџића 5 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

"APOL0-8"_ S ONE SТRANE МЕSЕСА 

ГОДИНАХVII 

19 69 БРОЈ 1 
БЕОГРАД 

27. decembra 1968 godjne zavrsena је najveea predstava na sveru : posle sest dana 
(tacnjje 147 casova) boravka u svem jrskom brodu "Apolo-8" za koje vreme је predeno 
952.000 km okoncana ј е do sada naj veea covekova avantura ј jedan od najvecih poduhvata 
u jstorjjj covecanstva. Kos monauti Freпk Bormen, Dzems Lovel ј VjJjjam Anders (Frank 
Borman, James Lovell , Wj1Jiam Anders) uspesno su spustjlj planjranj deo svog vas jonskog 
broda (komandnj modul) tezjne oko 5,5 tona, na morsku povr§jnu na oko Ј .600 km jugo
zapadno od Havaja. 

Uzbudenost celog coveeanstva pocela ј е zapravo 21. decembra 1968 godjne, kada 
је na amerjckom poljgonu za kosmjcka jstraZivanja "Кејр Kened j" pocelo odbrojavanje 
neposredno pred start dzjnovske rakete " Saturn 5" . Tacno u 13.51 uz zaglusnu buku 
pet ogromnih motora F-1, raketa - nosac ј е napusrjla nasu planetu ј krenula prvj put u 
jstorjjj covecanstva da svoja trj hrabra putnika upurj u putanju oko naseg vecjrog suseda 
Zadatak se sastajao u tome da se prvj put do sada upravljjyj vasionskj brod uputj jzvan 
polja Zemljine gravjrac jje, da oblde Mesec 10 puta ј da se konacno vrarj na nasu planetu. 
Uz nepogre§jvu tacnost, od momenta uzletanj a ра do spustanja u talase Pacjfika, smeli 
k smonautj odljcno su obavj lj sve predvjdeпe zadatke . 

Posto su nepogresjvo startovalj sa svoje lansjrane platforme, raketom "Saturn 5" 
tezjne oko 2820 t ј vjsjne oko 111 т, ј р sle pl'jvremeпog boravka па tzv. parking orblrj 
oko Zemlje, kosmonaurj su dobllj komaпdu sa Zemlje, posle pr vere svih uredaja, da је 
sve u redu ј da se moze dalje- ka M esecu. Prvj put је savladaпa prjvlacna sjla Zemlje ј 
hrabra trojka se "otrgla" od ove planete ј krenula u susret drugoj . Brod ј е usao u gravj
tacjono polje Meseca 23 decembra oko 21.29 kada ј е Ьiо udaljen od Zemlje 326.2 13 km
a od Meseca svega 55.521 km. U tom trenutku, kada ј е presao gravjracjonu graпicu ("ekvj. 
gravjsfera") brzjna broda је pocela da se povecava zbog urjcaja Meseceve gravjracjone sile . 
Ukljucjvanjem raketnog motora brzina broda ј е smanjena ј brod је usao u eljprjcnu orbltu 
ol<o M eseca sa udaljenjjma od 31.5 odn. 111 km od Meseceve povrsjne. Brod је objlazjo 
Mesec 10 puta, te se tako nalazjo sa svojjm kosmonautjma prvj put u jstorjjj sa "one strane" 
Meseca koja је za nas na Zem)jj uvek nevjd)jjva. Posle zavrsenog desetog kruga oko naseg 
vecitog suseda, brod se upravjo prema Zemlji ј 27. XII 1968 godine. u 16.51 spust jo se u 
talase Pacifika. 

Ovo је samo najkraCi prikaz leta od starta u Кејр Kenedjju do сјЈја u vodama Pacj
fjka. M~dutim, kako је ovaj let od jstorjj skog znaeaja za dalji razvoj astronautike, а vrlo 
verovatno i od ogromnog znacaja i za celo covecanstvo, to cemo sve faze Jeta malo detaljnjje 
obraditj, s osvrtom na dalje planove strucnjaka NASA-e (Nacjonalna uprava za vazduho
plovstvo ј kosmos). 

Pripreme- za Jet 
Na osnovu svih proracuna ј pretlюdno izvedenih prjprema odluceno је da se ovaj 

jstorjjski Jet ka Mesecu obavj krajem decembra ј to sa polaskom 21. XII 1.968 godine. 
Ovo је ucinjeno radi toga sto ј е u to vreme polozaj Meseca prema Zemlji najpovoljnijj. 
Ovo је moglo eak i da se malo odlozj, alj najdalje do 27. XII u polasku. Kasnjji termin 
povoljnog poloZзja Mesec - Zemlja ukazuje se tek jzmedu 18-24 januara ove godjne. 
Radj toga је ekipa od strucnjaka svih specjjalnostj ulagala maksjmalne napore, kako Ьi 
"~polo-8" krenuo na vreme. Ovde treba potsetiti na cinjenicu da је u konstrukcijj vasion
skih brodova serije "Apolo" ucestvovalo, па direktan ili indjrektan nacjn, oko 350.000 
radnika i inzinjera iz 20.000 fabrjka koji su u ovim zadnjim casovima grabllj svaki sekund 
vremena da svoj najsavrsenjji proizvod od preko dva miliona delova, 587.000 inspekcionih 
uredaja i 57 raketnih motora upute u neizvesna, ogromna prostranstva Vasione. Troskovi 
eksperimenta iznose oko 335 miliona dolara. 

, Da vidimo malo ko su ti hrabri ljudi kojjma је NASA poverjla tako vaZзn ј skup 
eksperjment i kakav је Ьiо njihov zadatak u celini. 

Frenk Bormen, komandant vasjonskog broda "Apolo 8" najstarjji је medu njjma. 
Ima 40'godjna. On је vec leteo u vasjonskom brodu "Dzemjni 7" ј to u trajanju od 14 dana 
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dcce mbra 1965 g d. kada ј е р kazao da 1': vek moze da zjyj ј radj u besrezjn kom stanju 
ova ko dug v remeп kj perj d. 1957 godjne Ьј ј е jп s tгukto r za rermodjпamjku ј fJujdnu 
meltaпjku u V јпо ј akademjjj а jsre godjne ј е d kt гјга па vзzduh plovnom jп zjnj ersrvu 
Kalj fo mjj skog Јп rjшra. 

Drugj l': l :щ ove ltrabre rrojke ј е D zcms Lovel, rakode srar 40 godjпa, kojj ј е po
ruka ve do adasnj e rekor·de boravka u Vas j o пj: ovo mu ј е Ьiо trecj ler ј u toku pr va dva , 
п а brod vjma " Dzemjnj 7" ј "Dzemj nj 12" pro\•eo ј е ukupпo u Vas j oпj oko 18 dапа za 
koje vreme ј е presao oko 12 тjljona kjJomerara. 

Trec j ј п ajml ad j kos m пaur ove ekipe Vjljj am Апdе !' , rar је S\•ega 35 godina . 
D krorjrao је па пukl ea rпo-rehnj /';kjm naukama Vazdultoplo\•nog jп s rjrura u Ohaju. 0\•а ј 
ler u Vas joпu ј е Ьiо пjegovo "vazdusno krsrenje" . 

Zadarak rrojjce kos m пaura ј е Ьi о da se o rj sпu od ove nase planere, savladaju пјепu 
prjv Ja l':пu sj)u udu u gra,r jracjoпo р !ј е Meseca, oЬidu ga 1 О pura i odvojjvsi se od njegove 
gt·avirac jj e slere sa brodom па Zemlju - u ta lase РасјГјkа. Na puru oko Meseca oni rreba 
da proпadu najpovoljпjj e mesro za sletanje jedne od sledec jh amerjckih rrojkj , koja се to, 
ро vemu sude(; j uc jnjrj vec u ovoj g djnj. Сео ovaj poduhvat Ыо је snjm\jeп purem TV
kamera ј сео S\•er ј е mogao, u roku sest TV- programa, iz "studija Apolo-8", kako su ga 
popularno пazva )j , da prari О \'е jsrorij ske trenutke. Gledaocj па Zemlji su videli centar 
za рrасепј е u Hjustonu (SAD), snjmak Zemlje iz kaЬine broda kojj odmice ka Mesecu, 
sпimak Meseca kome kаЫпа broda ide u susret, snjmke Meseca u roku· oЬietanja broda 
oko Meseca, snimke Meseca а rastojanja od oko 1 ОО km, rad kos monaura u vas ionskom 
brodu, kao i fazu s l eraпja pl'j ce mu se vidi Mesec kako zaosraje i Zemlja kako se naglo pri
Ьiizava. 

P1·vi ljudi s d1·uge Sll'йlle M eseca: Freuk Вт·та11, Vilijam Anders i Dzems Lovel 
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Ovako је izgledala Zemlja prvim lјшЊпа koji su_se vinuli do_Meseca 

U roku samog leta postojale su tri kriticne faze: ulazak u putanju oko Meseca, na
pusranje M eseceve puranje i sletanje pri ulasku u atmosferu. U prvoj fazi, u tacno odre
denom trenutku, posada broda treba da aktivira raketni motor za kocenje, cime doprinosi 
da brod ude u puranju oko Meseca. Ako raketni motor ne Ы prihvatio komandu, onda Ы 
se kaЬina broda razЬila о Mesecevu povrsinu. U drugoj fazi, pri napustanju Meseceve 
putanje, aktivira se rakode raketni motor koji "izvlaci" brod sa posa.dom iz zagrljaja Me
seca - iz M eseceve puranje. Ukoliko ovaj motor ne Ьi proradio, kosmoнauti Ьi nastavili 
stalno da kruze oko Meseca- dok imaju rezerve kiseonika, а to је Ыiо predvideno za svega 
8 dana. 1 11ajzad, u treeoj fazi Ьilo је vaz11o da se brod usmeri tacno prema koridoru za 
sletanje u atmosferskom omotal':u nase planete. Ako Ы ugao ulaska Ьiо manji od onog 
koji је predviden (5 Ј /2°-7 Ј /2° u odnosu na horizontalnu ravan, sirina koridora oko 60 km) 
komandni modul Ы se razЬio u dodiru sa atmosferom. Ako Ьi pak ugao Ьiо suvise veliki 
"Apolo 8" Ьi krenuo u kruzenje oko Sunca! 

Uz ove tri opasnosti kojima su kosmonauti Ьili izlozeni dodajmo i to da је nedo
voljno poznavaпje jacine radijacija u tzv. Van Alenovom pojasu moglo da izazove snaznije 
radijacije na telima kosmonauta. Medutim, izvedena zastita па odelima kosmonauta i 
povrsini broda, prema misljenju s rrчcnjaka za vasionsku medicinu, dovoljna је da zastiti 
rela hrabrih vasioпskih putnika. Uspesno zavrseni let pokazao је da su ova predvidanja 
medicinskih strucпjaka Ьila tacna. 

Let ka Mesecu 
Lansiranje broda "Apolo 8" obavljeno је pomoCu. rakete - nosaea "Saturn 5". 

Ovo је ustvari trece lansiranje ove dzinovske rakete (prvi put 9. Xl. 67 godine u projektu 
"Apolo 4", drugi put 4. IV. 1968 godine u projektu "Apolo 6")- ali sada prvi put sa po
sadom (detaljni podaci о raketi, raketnim motorima i samom brodu "Apolo" dati su u 
easopisu "Vasiona" 2/Ј968, ра se ovde nece ponavljati). Utoliko је ovaj put Ьiо jos neiz
vesniji ... 
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Uz ogromnu riku i velieanstveni оЫаk jarko-crvenog p1amena, pet raketnih motora 
sa tecnim р gonskim materijama, od kojih svaki razvija potisak 680 t, izdizu raketu "Sa
turn 5" sa пј епе platforme u Кејр К.епеdјјu i - prvj ljudj krecu ka Mesecu. lako njihov 
zadatak njje Ьiо da tupe nogom па tle naseg prvog suseda i tako zadovolje vecjru teznju 
ёoveka nase plaпete, jpak је ovaj let Ьiо vrlo, vrlo spektakularaп u svakom pogledu. On је 
otvorio vrata ka Mesecu ј јеdпа od sledecih ekipa hrabrih kosmonauta vec u ovoj godini 
zadovoljice ovu veCitu tezпju do kraja. 
. Let је р сео па vreme: startovanje је Ьilo od liёпo i veza jzmedu centra na zemlji 
1 k smoпauta u brodu odmal1 је uspostavljeпa . Svi urcdajj su radili nepogresivo. Posto је 
u toku dvocasovnog boravka na tzv. "parkjng orЬiti ' ok Zcmlje, na visiлi od 160 km 
vasionski brod kr~zio, za koje vreme su j zvrseпc provere sv jh potrebпjh uredaja, data ј~ 
komanda sa ZemlJe da је svc u redu ј da se moze dalje - ka Mesecu . 

Sa brzinom od 38.674 km//1 vasioп kj brod "Apolo-8" odvojio se od uticaja Zemljine 
gravitacioпe sile ј krcпuo пepogresivo ka vome cjlju. Brod se postepeno udaljavao od 
marjcne planete i u koro u kos m пauti kroz prozor br da videli Zemlju kada је Ьila "manja" 
nego prozor na brodu. Ploveci sirokjm пeprcgledпim prostorom prema svome cjJju vasjon
ski brod "Apolo 8" krcce se lagaпo (6 puta па 1 cas) ko svoje osc, kako Ьi se'sprecilo 
smrzavanje jJi pak usijavanje пjegoviћ uredaja . Treba imati u vidu da је ovo obrtanje broda 
potrebno radj roga sto опа srrana broda koja Ьi Ьila sta lno okreпuta tam·i imala Ьi 156°С 
ispod nule, dok о па druga - okreпuta Suпcu - imala Ьi temperaturu + 121 •с. Laganom 
rotacijom broda oko sopstvene ose ovo је izbegпuto. 

Posle 69 casova od poletaпja sa Zemlje, k smoпauti su ропоvо ukljucjli raketпi 
motor koji је smaпjio brzinu broda, te tak om ::JguCi privlacnoj si li Mescca da "uvede" 
brod u svoju putaпju. То је prvi put u jsroriji da jedan vasionski brod sa posadom bude 
~rivucen Mesecevom gravjtacionom silom . Brziпa broda је izпosila 5.950 km/11, а elip
пcna putanja broda oko Meseca Ьila ј е udaljcпa З 15 odпosno 111 km od Meseceve povrsine. 
Dva casa pre ulaska u orЬitu, "Apolo-8" је leteo tako da mu је kaЬina sa ljudima (komandni 
modul) Ьila пapred, okrenuta Mesecu. Sada је опа postepeno okrenuta za 180° i astro
пauti gle~aju. prema Zemlji, tj. zadпj~ deo broda ј е okrenut u pravcu leta. Svrha ovog 
~anevra Ј е b1la u .tome ~а ~ada s~ akt1v1ra raketпi motor ovaj deluje kao kocnica. Ovo је 
b!lo potrebno rad1 smащеща brzme broda оdлоsпо ulaska broda u orЬitu oko Meseca. 

Treba napomenuti i to da su vasioпs kj purnjci пosili klasicne skafandre samo u fazi 
p::>let~пja "Saturna 5" i prj proЬijaпju Zemljiпe atmosfere. I<.asпije su iste skinuli ј dalje 
obavlJali p oslove samo u lakj1n radпim komЬiлezonima. Osim toga korekcije putanje, 
tako uobtcajene na ovakvim putovaпjima, skoro i da nisu vrsene, sto pokazuje da је novi 
sistem za vodenje broda, koji је sada prvi put funkcioпisao, odlicno resen. Uz ove dve 
tehnicke novine ima i niz drugih, sto pokazuje da iz dana u dan tehnika osvajanja kosmosa 
nezadrzivo napreduje. 

Let oko Meseca 

. Usavsi u Mesecevu putanju brod "Apolo" је postao njegov verni "sputnik". То је 
traJalo oko 20 casova za koje vreme је brod oЬilazio Mesec, brzjnom 5. 729 km/h ravno 
10 puta. U tom periodu veza izmedu kaЬine broda i Zemlje nije postojala oko 6 easova. 
То su Ьili oni trenutci (kojj astronautima verovatno njsu Ьili kratki) kada је brod Ьiо sa 
"one strane Meseca" koja је za паs na Zemlji uvek nevid\jjva. Tada је danasnja tehnjka 
morala da se preda : u takvim okolnostjma radjo - veza sa Zemljom nije moguca! 

Posle prva dva kruga oko Meseca brod "Apolo 8" se spusrjo na oko 112 km iznad 
Meseёeve povrsjпe. Tada su astronauti intenzjvno snjmali Mesecevu povrsinu ј to naro
Cito onih pet punktova kojj su oznaceni za eventualпo sletanje јеdпе od sledecih ekjpa. 
То su dva mesta u "Moru Tjsine", dva u "Okeanu Bura" а jedno- peto jzmedu kratera 
koji su nazvanj Њ·atosten, Ptolemej ј Kopemik. Na kraju desetog kruga, ponovo је akrjvjran 
raketnj motor u trajanju od oko 4 mjnuta. Ovo је Ьilo dovoljno da brodu da potrebnu 
br~inu ~ da ga odvojj od uticaja Meseca ј usmeri пatrag ka ZemJjj, U slueaju da motor njje 
pr1hvatю komandu, brod Ьi nastavjo ј dalje da se krece oko Meseca, dok Ьi astronautj 
nаШ smrt u njemu posle 6 dana, kada Ьi prestale zalihe kiseonjka. Medutjm sve se od
yjjal? ta~no ро utv~denom planu ј brzjnom od oko 9.656 km/h brod se odvoji~ od uticaja 
gravltaCJ)e м~sеса 1 krenuo vrtoglavo ка Zemlji . Pri ulasku u Zemljjnu atmosferu brzjna 
broda је jznos jla 39.428 km/h. 
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Vra~anJe na ZemlJu 
Uz male korekcije putanje broda pri povratku, pri cemu u korisceni mali raketni 

motori ~istema za regulacjju, brod је sigurno pono,ro usao u gravitacj no polje Zemlje, 
presavs1 neutralno gravitaciono polje izmedu Ме еса i Zemlje (ekvigra,risfera). Od tog 
trenutka, ubrzavan uticajem Zemljiпe teze, brod је doЬijao sve vecu ј vecu brzjnu i sa oko 
40.000 km/h usao u atmosferski omotac nase planete. U led veljke brzine, na spoljnim 
Zidovima broda tcmperatura dosrjze oko 2.7оо•с ali spccjjalпj za§r jtпi sloj od oko 50 mm 
stiti unutrasnjost broda od ove temperature. Na nekih 20 mjnuta pre sletanja u talase 
Pacifika operativni pogonski deo (seпr is ni modul) br da је otpao i amo komaпdпi modul 
sa astronautima usao u atmosferu . Zatim su se o tvorjli pomocпi ра glavni padobrani ј 
tacno u 16.51 11 27. decembra 1968 godine komaпdni modul sa prvjm "ambasadorima u 
Suncevom sistemu" dodirnuo је tala е Pacjfika, na 1.600 km jugozapadпo od Havaja. Brod
nosac "Jorktaun" odmah је krcпuo u oznacen m pravcu ј uz uoЬicajenu pomoc heljkoptera 
i specijalista ljudi - zaba, kos monauti su se ubrzo пaSii па paluЬi broda. То је Ьilo prvo 
cvrsto tle, na ko je su stali hrabr i ko monaurj posle 147 sat i provedeпilt u kaЬinj vasionskog 
broda "Apolo-8" . Ovaj istorjjsk j trenutak dolaska prvjh ljudj sa puta oko Meseca preko 
telcvizijskih ekrana posmatrao је gotovo сео svet. Odmah posle leta ekipa medjcinskih 
strucnjaka oba,rila је svoj posao, dok sada slede duge i iscrpne anaJjze utisaka, zapisivanja, 
fotografija povrsine Meseca, povrsine Zemlje itd., itd. 

Naredni planovi osvajanja Meseca 
Posle uspesno zavrsenog leta "Apolo-8", s trucпjaci za vas ioпska istraz jvanja SAD 

kons t~tovali su da је ogromлa raketa "Saturn 5" s posobпa da a stroпaute ponesc ka Mesecu, 
а da )е sam brod " Apolo" dovoljno iguran za bezbedпo putovaпje do Meseca i пat.rag . 
Isto tako је zakljuceno da su uredaji za vodeпjc i navjgacjj u u brodu tako savrseпo precizпi 
da su uvodeпje broda u putanju oko Meseca, let oko Meseca, kao i odvajanje od Meseceve 
putanje i vracaпje na Zemlju potpuno sigurni ј bezbedпj. 

Dodajmo ovim znacajпim uspesima i ne mапје zпасајап uspel1 da је u ovom letu 
prvi put u istoriji prenet ljudskj glas na Zemljн sa ras to jaпja vise od 320.000 km, kao i нspel1 
da је na Zemlju TV - putem preneta nјепа sopstveпa slika sa istog rastojanja. Mnogo
brojni snimci, fotografije i filmovi sa one straпe Meseca, zaokrнgljuju ovaj velicanstveni 
нspeh "Apola-8". 

Ohrabreni velikim uspehom leta "Apolo-8", Amerikanci uveljko vrse pripreme za 
konacno osvajanje Meseca. Vec krajem februara ove godiпe krece "Apolo-9" sa astroпau
tima Mekdivitom, Skotom i $vajkartom, koji treba da u kruzenju oko Zemlje ispitaju tzv. 
"pauk" (brod za sletanje na Mesec), kako Ьi "trojka za Mesec" imala i tu cudпu пapravu 
u oЬiiku pauka potpuпo proverenu. 

Sa brodom "Apolo-10", Staford, Jang i Sеrпап treba prakticпo da пaprave reprizu 
~eta ,.Apola 8'> .s tim sto Ьi prisli Mesecu па svega 16 km, detaljпo ispitali tereп za s letaпje 
1 naravno nosiii sa sobom brod-pauk. Коnаспо u toku jula ove godiпe (povoljaп termin 
је 15-22 juli), ili kasnjje ( 14-21 avgust, 13-19 septembar), prvi ljudi treba da stupe 
nogom na tle naseg vecitog suseda. Bice to, ро svemu sudecj, posada broda "Apolo-1 1" 
ј to kosmonautj Nil Armstrong, Majkl Koliпs i Edvjп Oldrjn- uko1iko пе dode do пekil1 
nepredvjdenih zastoja na Zapadu, ilj jzпenadenja na Istoku. 

Jedno је sjgurno: u toku ove godine jmacemo prve stanovnike sa nase planete pri
vremeno preseljenje na drugu, пekada tako nedostupnu planetu - Mesec. 

D1·agan K11ezevic, dipl. inz 

Последња вeciu 

"АПОЛО 9" - УСПЕЛА ПРЕДИГРА ЗА СПУШТАЊЕ НА МЕСЕЦ 

Са закашњењем од три; дана, које је уследило због обичне nрехладе космонаута, 
лансиран је З марта 1969 године васионски брод "Аnоло - 9" уз noмoli вeli стандардне 
ракете-носача "Сатурн - 5". I<осмонаути Џе~tс Мекдивит, Дејвит Скот и Расел 
Щвајкарт имали су задатак, да у току лета од 10 дана, изведу на орбити оно Земље 
раздв~јање брода ,.Аnоло - 9" од Месечевог брода-модула ("nayi<") којим треба 
каСНИЈе да се изврши слетање на Месец, nрелащеље из брода у брод за време лета, 
излазак из брода са "шетњом" кроз васиону, поновно спајаље брода и коначно сле
тање на Земљу, у таласе Атлантцна, само у матичној летелици. 
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Све ове задатне I<осмонаути су одлично изве и у nрвих nет дана лета, па су 
затим наставили нружење оно наше планете са цнљем да наnраве што више фото

графија љене nовршине у различит ј техници. Ови n датци биће несумњнво од 
ветшог научног значаја. 

Повратан брода "Аполо - 9" , тј. њег в сnуштање у та асе тлантю<а , б
јављено ј е 90 шпrута наси и је д предвиђеног времена, ј ер су npeмe~CI<e . npнmtJ<e 
на О1<еану натерале храбре Ј<Осмонауте да непланиран обнlју Земљу ЈОШ Једанпут 
нано би се климатснн услови за то време нолино-т лино нзмещши и ОМОI'уliили што 
безбещшје слетање . I<оначно , после ЈО дана лета, брод "Аnоло-9" додирнуо је 
воде Атлантина и тано ј е ова мис~t ја nотврдила да су стручњаци у стању да I<ОНСтруишу 
и реализују брод, нојнм fie људе nослати на Месец , ал н да су nред кијавицом и та
ласима Атлантина за сада немоliЮ! . 

Усnешан лет у ОI<Виру nрограма "Аnоло-9" nотврдио је да је Месечев брод
пауl< nотnуно сnреман да у следећо ј фази nрограма ("Апо о-10" у другој nолови_ни 
маја ове годнне) омогући лет OI<O Месеца за l<o je време ће нова Јюсмонаутсl<а троЈна 
сnустити "nayi<" на Ј 6 km ~tзнад Месечеве nовршиие н симулирати l<оначан лет са 
спуштањем на Месец , ној11 треба да обави вefi одабрана ениnа васноНСI<ОГ брода 
"Аполо-! Ј " у јулу ове године . 

(Детаљю1ји nодаци о овом лету , !<аО и nодаци о лету брода "Аполо-ЈО" биће 
објављени у следећ.ем бро ју нашег часоnиса - прим . уредништва) . 

Д. /(не:ж;свиli 

ЗВЕЗДЕ И ГАЛАКСИЈЕ ЋЕ НАМ СЕ ПРИБЛИЖИТИ 

(НовИ, највећи на свету, совјетсю1 телесi<оn) 

Теш1<0 је nоверовати да ово грандиозно постројеље nредставља инструмент 
егзантне механине и оnтине . Само рефлентор теж1·1 240 тона, а цело1<упна тежина 
новог оnтичног телесноnа износи око 800 тона . Ових дана , Леtыmградсi<О оптичi<О
механичарсно nредузеће (ЛОМО) отnравило ј е ннструмент на место где fie бити 
nостављен. 

Али, недовољно би било nоменути само једно предузеће l<ao извођача радова. 
У самом Лењинrраду, у изградњи овог јединственог телесЈюnа учествовале су де
сетине научю1х, nројеiпантсiшх и индустријсних организација . Металсни завод, 
наnример, монтирао је и прево~ю nарену метаmrу I<ОНСтрунцију_ израђену у заводу 
Адмиралитета. Кировс1ш завод )е постављао зупчаюше 11 беСI<раЈНе завртње сцстема 
за кретаље. ИзарСI<И- nлоче за носач . Осим ових, лењинградских, мог;щ бисмо 
навести и nредузеhа из других градова и области совјетсi<е земље . 

Оцтичiю-мехЭ.НИчарсi<О nредузеhе (ЛОМО) је преузело улогу главнш' извр 
шитеља радова на нонструкцији телес1юnа. 

Технични: задатан формулисала је једна мешовита комисија Анадемије науна 
СССР на челу са nознатим астрономима , сада покојним дописнил1 чланом Анадемије 
Димитријем Мансутовим и бившим дутогодишњи;м дирентором оnсерваторије I<од 
Лељинграда академи;ном Александром Михаиловим. За главног нонструl<тора теле
скоnа влада је nоставила руководиоца конструнторсног бироа велиних астрономских 
телесноnа nри ЛОМО донтора техничних наука Баграта Јоанисианија . 

Радови су nочели 1960. године. Ма да телесi<оn још ни;је постављен, ро1юви 
у нојима је-начиљен, могу се сматрати нратi<ИАI , јер само оnерација nостуnног хлађења 
стакла главног огледала у пећ.и трајала ј е две године и осам дана! Пречни;н огледала 
је 6 метара, а тежина оно 42 тоне. Да би се избегла деформација од соnствене тежине 
оно he бити nостављено на 60 ослонаца. 

Огледало је израђено у Подмосновљу. Због љеговог брушења и глачаља 
КоломенСI<И завод сnецијално је Израдио два nрецизна носача јединствених размера. 
Огледало је nренето најnре у Лењинград а затим на место где ћ.е бити: постављено . 
Сви радови: око састављаља и подешавања механизма телесноnа вршени су у ЛОМО 
са копијом главног огледала истоветног облина и тежине. 

Од пречника огледала зависи сабирна Аюh инструмента. Нови совјетсЈ<И 
телескоn he омогуhити посматрање - nроцеса у најудаљенијим областима космичког 
nространства, као и уочаваље небесЈ<Их тела на граници: в~щљивости . Он ће nо:"оћи: 
у решељу најактуелнијих nроблема савремене астроноо\Ш)е и I<ОСмонаутике I<ОЈИ се 
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састоје у посматрању ванrаланпrчюLх тела , детал ном проучавању спентара нестацио

нар!-rик звезда , опште еволуциј е звезда rювршине Месеца , Марса , Венере и другнк 
планета н у посматрању 1·1 мерењу нретања најудаљеннји х вештачнн х l<осмнчних тела. 

Новн с вјетсюr телес 1< п ннј с сам п размерама оптнчi<ОГ гледала без премца 
у свету; орнп1нал н ст његове 1< нстру 1 < ци ј е, "1< ја отвара сасвнм нове гtерспентнве 
развитю1 и зраде астрономсник инструмената" наi<О је писа бостонсюr ГЛОБ, са
стојн се у томе шт ј е овде прв и п ут примељен не ен ватори)ал но вefi азимутно 
м нтирање. 

При oem Lнo j щнжн ј даљн 1щ ( 1юд лењннгра tCI<or те сснопа она достнже 
24 метра) ан о осовина лежи парале 11-ro равни енват ра . тј . наги уто до ази до веома 
значајних деформацн ја . Прн азимутн м монтирању Једна ос вина Је nостављена 
оертннално а друга хоризонтал н , што nредставља неоцењиво преимућство. 

Обе осе постављене су на nодуnнраче но ји леже на те ч н сти тј . на хидро
статЈtчне ослонце. Оно хоризонталне осовине СЈ~стем се обрће noмofiy два беС!<рајна 
завртња , оно вертиналне осовtrие обртање се врши nомоћу цилнндричног блона 
ТОЧ Ј<ОВа у В И/\)' завојнице . Брзина обртања у ХОрНЗОНТаЛНОМ Правцу ј е 30° У МИНуту 
а у вертиналном 45• . 

Нова Ј <онстру Ј<цн ја је за хтевала озбнљн усавршавањс система уnрављања 

телеС!<ОПОМ. Овај систем треба да обезбедн претварање е1шаторсних ноордината у 
азимутсне, оnерације висонофренвентног в ђења и nраћење б ј ента . Сnецијалннм 
снстемом уnравља се nомоћу елентронСЈ<е рачунсне машине. Рад ове машнне до -

пуњу ј е се фотоеле 1прнчннм системом аутоматсне норенције. . 
За постављаље телеС Ј<оnа про јентована је сnецијална нула-опсерваториЈа , 

но ја ће се налазити на велино ј висини у области Ј<авназа , где ће се избеfiи сметње 
густи · сло ј ева атмосфере . . 

Пуштањем · у рад шестометарСЈ< г телес 1юnа-рефлентора отвараЈу се _нове 
nерсnентt(ве у изучавању носмнчЈ<ог пространства· далене звезде и галю<СИЈе fie 
нам се nриближити. 

(С русног nревео М. Б. Ш. ) f( py •uma - Богдаиов 
доnис нин АП н 

PULZARI - NOVA ASTROFIZICKA ZAGONETKA 

Jos se nije ni stjsalo иzЬиdепје jzazvano orkrjcem поvе vrste пebeskih tela nazvanih 
kvazarj, пirj sи resene zagonetke njЉove fjzicke prjrode, а vec је objavljeпo novo otkrice, 
nova zagoпetka - pulzari. .. . . . 

U f"ebrиarи ove godjпe radioastroпomj sa opservatoщe Ca_mbпdge ишv~rz1teta ~ 
Eпglesko j , objavjlj sи otkrice cetirj radjo jzvora пеоЬ1сшh karakterJSt~ka. 0111 sи 1h nazval1 
pиlzarjma ј oznaCi lj jh sa СР Ј 9Ј 9, СР 0950, нd. Prva dva sJoa sи pocetna slova od " Cam
brjdge Pиlsars" а brojke oznaeavajи rekrasceпzijи objekta и casovjma ј miпиtama . Ош sи 
jsrovremeпo objavj!j da ovj objektj zrace energijи и radjo роdrисји ј to и jmpиJsjma kojj se 
ропаvlјаји sa feпomeпalnom tacnoscи. Najkracи perjodи, rj. razm~k j~medи dva иzastoP_пa 
jmpиlsa, ima jzvor СР 0950, о па izпosj 0.253065 sеkип~е, dok na)d_u_zи р~rюdи_ о~ ova ce
rjri jzvora ima СР 19Ј9 ј ona jzпosj 1.33730ЈО9 sekилd1. Dakle, ov1 1zvor1 pиlziJ-a)и sa pe
rjodama ; d oko jedne sekипde sa tаспоsси ј do stomjlionjrog dela sekиnde! Procenjeцo је 
da sи ras rojaпja od 30 do Ј 30 parseka, sto govorj da sи to tela koja prjpadajи nasem zve
zdanom sjstemи. 

Instrиmeпt kojjm sи otkrjvenj pиlzarj Ьјо је nаmепјеп specijalпoj vrstj mereпja 
veoma brzih scjпti lacija nebeskih radioizvora. Ove brze promeпe zraceпja radiojzvora, ve
rиje se da паstаји и plazmenoj komponentj jnterplaпetarлog gasa, t . zv. sиncevog vetra. 
U rokи rada па ovom sasvjm odredenom ј specificnom programи, vrseпa sи redovna pre
meravaпja celog neba и razmakи dekljпacjja od - s• do + 44•. Tada sи se pojaviJi neobicni 
ritmicпj, pиlzirajиci sjgnalj па tacno odredenom ј иvek istom polo:iajи na nеЬи. Pos~o se 
и prvj mah sиmnjalo na izvore zemaljskog porekla jlj eventиalne greske aparat':lre, _Izvr
sena sи brojna proveravanja ј na krajц је zakljиceno da ј е to zaista realan nebesk1 ob)ekat. 
Tako је otkriven prvj pulzar СР 1919, а zatjm jos rrj. .. . . 

Posle objavljjvanja ovog oku·ica, ј drиge opservatoщe ko)e sи radile na progra~и 
interplanetarпe scjпtilacjje, иkljиcile sи se и tragaпje za pиlzarima . То sи, j7medи ostal1h, 
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р crvatorija Ј drell Bank op5e rvato~ija AreciЬo, op5ervatoпj~ Hat vat.d С llcdgc itd. 
Ova tragaпja 5u Ьila u реsпа tako, da ЈС do oktobr~ т~ ес~ otkлvcno vec dc et pulzara, 
do kojih 5е dva nalaze na juzп т nebu, kako 5С тоzе \•tdetl tz taЬIJCe : 

Ra5tojanje 
az iv Rekta5cenzija Deklinacija Perjoda par5cka 

1. СР 08З4 08hЗ4т22s + 06° 07 15.2737642 Ј28 

2. СР 0950 09 50 29 + 08 Ј 1 0.25ЗО65 з о 

З . СР IIЗЗ 1 1 зз 26 + 16 07 Ј. 18790928 49 
4. СР 1919 19 19 З7 + 21 47 I.З37ЗО109 126 
5. СР 0808 08 08 50 75 10 1 . 2922З ЈОО (57)) 
6. СР ОЗ28 оз 28 52 + 55 0.71446 180 (240) 
7. PSR 1749-28 17 49 49 -28 06 0 .5621 
8. Р R 2045-16 20 45 48 -16 28 1.96 1 
9. НР 1506 15 06 + 55 зо 0.7З986 150 ( 195) 

10. АР 2015 + 28 20 15 45 + 28 Зl 0.557954 142 
tabelu 5u uпcti 5vi pu lzar i koji 5u otkriveni do oktobra Ј 968 godine. 

Najvazпije karakterj sr.ike pulzara 5u slcdece : 
1. Impul5i pociлju naglo i brzo do5tizu таk5iтuт (za З тili5ekuлde kod СР 1919). 

Trajanje iтpul а је nekoliko de5etina тjljsekundi (37 тjlisekuлdi kod СР 9119) - Sl. 1. 
2. Iтpul5 i јтајu fjлu strukturu, tj. iтaju dve ili vise kотролепаtа cije relativлe 

ја с tпе znatпo variraju - sl. 2. 
З. Iпteгva lj j zтedu uzastop пil1 jтpul ~ a su jedпak.i i to sa veljkoт tacпoscu i па sv jт 

frekveпcjjaтa ла kој јта se posтatrзlo. Tacлost је toljko velika da se ovi izvori тogu sтa-
tгati casovпiciтa, vas j пskiт саsо ,• лiсјта veljke precizлo sti. . 

4. Iтpuls i ла пј ziт frekveлcijaтa kasпije stizu od олi~ ла v jsiт. Na primer, iт
pulsj ро таtгапј па 151 MHz stizu za oko dve sekuпde k~S ПIJ~ od tтpulsa posтatraш.h 
па frek\•e пcijj od 480 MHz. Za sada se verщe da ovo zakasпJeпJe пastaJe zbog mterakct)e 
elektгoтagnetпog z raceпja sa ј опizоvалјт gasom u тeduzvezdaлoт ј тeduplaпetarлom 
prostoru, а da izvor s iтultaпo zraci ла sviт frekveлcijama. 

S l. 2. Ve1·tikalno pm·edani uzastopni 
impulsi iluш·uju velike pt·omene 11 

sm1ktlll·i i amplitиdi impulsa 

Sl. Ј Snimci signala pulzara (а) СР 0834, 
(Ь) СР 0950 i (с) СР 1133 dobije11i 
2. Jll. 1968 па radio-opservatoriji Mullard 

..__Time incre::teinC st<onda СР 0950 СР 1133 СР1919 
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5. Amplitude jmpнlsa е menJaJtt и toku vremeпa , 1. 2 а tc рг mene јтаји ka
rakter slucajne prjrode. Q,•e рг теnе aтpljtude u па јЬi аzе recen cudne kad 5 е јта u 
vjdu da је perj da kоп tап•па а ve ljk т tасп ·си . Zat 5u vec jz,•rsena neka тerenja 5а 
сјlјет da е otkrjj e da li ove рг теnе aтpljtude na taju na 5~ т т jzvoru jli лegdc na putu 
od jzvora do роsтаtгаса. lz rjh тегеn ја је zak.lj ucen da f C pr теле a тplitиde 53 duz т 
регјоdот тogu оЬја5 пјrј тeduzvezdaп т scjпtilacjj m, теdшјm , vrlo kratke pr mепс 
пajverovarпjje р rjcu od 5атоg jz vo гa. 

1. З. OЬ!ast 110 nebu oko 
izvot·a СР /91 9. Pt·avouga 
onik pt·iЬ!izno pt·edstav/ja ne
taёnost 11 t·adio polozaju koji 
daje Cambridge opsuvatorija. 
Zvezda u pt·avougaoniku је 
" plava zvezda" 18. pt·iv id
ne veliёine. Iako ро poloza
ju odgovm·a, za sada пета 
fiziёkog opt·avdanja da se 
ona progla si za pulzm· СР 
1919. 

Odтah ро5 1 е 5 j 5teт atizacij e о5п ,,пјh karakteгjstika pulzara krenulo se u potragu 
za optjck.iт jzvoroт kоте bi se тogle pгjpjsarj sve ove karakterjstjke tj. traga пje za zve
zdaтa koje Ьi se тogle id e пtjfjkovarj sa оvјт radjoiz\•oгjтa - sl. З Do sada је taj posao 
os tao bez poиzdaпjh rezttltata . Za taj пe uspeh pos to je dva оsпоvпа razloga. Prvo, mereпje 
poloza ja radio jzvora пе тоzе se obavirj sa to likoт tacпoscu , koja Ьi Ьila пеорhсdла da se 
izvrsj identifikacija pouzdaпo, i drugo, jos se пе zпа koji tip zvezda тоzе da pulziгa sa ovako 
kratkiт periodaтa , da lj su to " belj patuljcj" jli "пeutron5ke zvezde" jlj тozda neki treCi 
tip zvezda. Dakle, nc zпа se sigurno kakvu zvezdu treba traziti. 

Teoreticari 5U vec pokazalj da Ьi zvezde " beli patu ljci" т gle da pul5iraju 5 а karak
teri5tikama koje iтaju pulzari ali пazalo5 t тedu kaпdidatiтa za opticku identifjkacjju nета 
belih patuljaka, пета ih na олiт polozajiтa na пе Ьu koji cdgo\•araju pc lczajiтa pulza ta. 
Neutroп5ke zvezde takode zadovoljavaju ро 5V jim karakteri5tikama ali to ш zve2 de {јје 
је po5tojanje jos uvek problcтaticno, спе najme jos ni5u po s matr з пe ј pcst је ~нr.о и ra
doviтa teoreticara. 

Na kraju 5е тога гесi da nijedan od zvezdanill mcdela ko jj 5u do sada objavljeni nije 
u 5tanju da obja5ni 5ve karakteri5tike pulzara i nijedan лiје prjhvacen od vecine teoreticara. 

Ј. Aпenijevic 

МETEOROLO gКI 1 KLIМA TSKI USLOVI NA PLANETAМA 

U po5lednje vreтe 5Ve је intenzjvnije i5pjrivanje fizike planeta Sunceva 5i5teт 
Ovo је prven5tveno u vezi sa planoviтa odlaska istrazivackih laboratorjja i ekspedicjja 
na ove planete. Posebna paznja 5е po5vecuje atmosferama planeta jer one nepo5redno 
uticu na kon5trukciju i osoЬine ko5mickih letiJjca, kao i na mcguci zivot ёoveka na ovim 
ne be5kim telima . 

Ovde сето safeto prikazati 5adasnja znanja о тeteoroloskjm i kJjmat5kim uslovima 
na planetaтa, kori5teci podatke aтerickog тeteorologa G. Ohrjnga iz njegove kлjige 
"Weather on the Planets" iz 1966. godine. 

Sve informacije о planet5kiт atmo5feraтa doЬijamo iz zracenja tih planeta. Deo 
tog zracenja је vidljiv - to је odЬijena Sunёeva 5Vetlost, а drugi deo је nevidljiv. Covecje 
oko т~fе da oseti zrac~nje cija је tala5na duzina od 0,00004 ст (IjuЬicasto) do 0,00008 ст 
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(сп1еnо) . Za nevidljivi deo zracenja, za svaki d:o pekt~a , posr ji. р sebna met d.ika re~ i
srracije. N a primer, z raceпj e ve l1k1l1 ralas111h duz!Пa moze _bltl reg 1 s trovaпo роmоси radю
prij e mпika. Infrac rveп z ra ce пj e е proпa l az 1 п а о поv 1 nJe~ovog t plorп~g efekta. Reпr
gensko, иl rra ljuЬieas to i \lidlji vo z race пj e se mеп prema прl1 \10 111 hcmiJ Skom efektu па 
fo tograf k ј ploci. . . . •. . . • . . 

Podatke sakuplj am na ZemiJIПO J р v rs 1п1 - kJ as i CПIП1 а troпom k1m merodama, 
i ,1 а п Zemljinc at m fere - iп trиme п t im a i balonim a ~о пi dos ti zи _v i s jпи do 32 k~н, 1zпad 
koje је vega 1 о~ Ze mljiпe atmos fere), ves tack1m Zemlpшm sarelшma 1 plaпe rsk1m labo-
Latorijama (koje е а vim priЬlize planetama). . •. 

Eksperimenralni р daci i teorij ska isr razi\1anj a su _" iпsrrumeпtl_" tl rukam ~ паисщkа 
роmо<':и k jil1 se srva ra model atmos fere. Mere 111 podac1 sи , r azшnlpvo, oprereceш n1zom 
gresaka, а пi reorij ske os nove пi sи potpuпo i t1111te, 1 zato mnoge zaklJtlcke о atmosferama 
treba primati а rezervom. Опо sto daпas znamo о n)lma, s 1gиrпo ш) е п1 sasv1m realno 
пiti ј е k mpletno . . . .• 

K od i s rrazivaпj a \1 remeп s kil1 prilika na plaпe tam a t.reba иzеп u obz1r v1se podaraka 
О rome cemo reci пekoliko reci, а za informaciju ј е pripre mlj eпa i TaЬlica 1. 

TaЬlica 1 
S redпja 

Sredпje kolicina Ekvatorski 
rastojaпj e primljeпe OrЬitalпi Ekscentri- dijametar Plaпeta od Sипса Sипсеvе period citet pиtanje 

(и km) 
(Zemlja = 1) radijacij e 

(Zemlja = 1) 

Merkиr 0,39 7 88 dana 0,206 

1 

5140 
Veпera 0,72 2 225 " 

0,007 12600 
Zemlj a 1,00 1 365 " 

0,017 12756 
Mars 1,52 0,4 687 " 

0,093 6860 
Ј иpjrer 5,20 0,04 11 ,9 god . 0,01 8 143600 
Satиrп 9, 54 0,01 29,5 " 

0,056 120600 
Uraп 19,2 0,003 84,0 

" 
0,047 53400 

N eptun 30, 1 0,001 165 " 
0,009 49700 

Plutoп 39,5 0,0006 248 " 
0,249 5800? 

1 М 1 Sila privla- 1 Kriticпa 1 Perjod 1 NagiЬ 
1 

РЈапеtа asa сепј а brziпa 
obrtaпja 

putanje А!Ьеdо 
(ZemiJa = Ј ) (Zemlja = 1) (и kmfsec) (и step.) 

Merkиr 0,05 0,38 3,8 59 dana 

1 

10? 0,06 
Veпera 0,8 1 0,89 ЈО,2 250 

" 
6 0,73 

Zemlja 1,00 .1 ,00 11 ,2 23,9 casa 23,5 0,35 
Mars 0, 11 0,38 5,0 24,6 

" 
25,2 0,30 

Jиpiter 317 2,64 59, 5 9,9 
" 

3, 1 0,45 
Satиrп 95 Ј , 17 35,5 10,4 " 

26,7 0,50 
Uraп 

1 

Ј4 Ј ,О3 

1 

21 ,2 ЈО, 8 " 
98 0,66 

Nерtип Ј8 Ј , 50 23,5 15,7 " 
29 0,62 

Р1иtоп ? ? ? 6,4 dапа ? 0,15? 

1 

1 

Јеdап od osпovпih faktora је svakako koliCiпa primljene Sипсеvе radijacije. Vi
dimo и TaЬiici 1 da Merkиr prima skoro Ј 2 000 риtа vise zraceпja пеgо Рlиtоп. 

Za izиcavaпje klimatskih иslova vazno је znati neke karakteristike planetskil~ pи 
tanja. Те pиtanje nisu tacno krиzne nego elipticne. Ako ni sи krиzne, tada se mеща ra
stojanje planeta od Sunca i time i ~o li c ina p~im1jene Sш~ceve radijacije: Prom~na ra~to 
janja zavisi od eks ceпtriciteta риtаще - ako ЈС ekscentпcJtet nula, tada ЈС риtаща krиzn~. 
Vreme jednog obilaska planete oko Sиnca daje dиzinи. godinc: n.a planeti, sto. odredщe 
trajanje godisnjih doba. Vidimo u TaЬlici 1 da и vez1 pиtaщskih elemenata 1ma dosta 
i s taknиtih razlika. 

Forma svih planeta је priЬiizno ·sferna, tako da njihove razmere na!bo1_ie karak.reris.и 
precnici (dijametri). Veoma је vazno znati masи planeta, jer ona odredщe SЈ!и gravitaciJe 
te planete. (O va sila је direktno proporcionalna sa masom). Sastav atmosfere neposredno 
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zavisi od sil e privlaceпja re planere. U vezi rim ј е rzv. kriti cп a brzina- to је brzina kоји 
rreba da ima ces tica da se oslobodi pri\1lacenj a plaпete. Molekиli gas vite atmos fere su и 
stalпom kretaпjи i lak i gasovi kao sto sи 11e lijиm i v doпik, im ajи vecu s redпju brz iпи od 
tezih gasova (па рг. иglj eпdioks id a) . Ako ј е kriti cпa brzina na t ј p l a п et i mal a rada се 
tokom v remeпa plaпeta ро tepeno i zguЬiti lake molekul e svoje atmo fere. Pl aпe te а mal m 
kriticпom brzinom (recimo, Merkиr) jedva m gu odrza ti atmos ferи . 

Za п1eteoro l oska razmatranj a \leoma ј е vazno znati vremenski period brtanja pla
nete oko nј епе ose, jer prema tome se m ze s иditi о dиzini trajanja osипcaпos ti delova 
planetine povrsjne. Vjdimo и TaЬiici 1 velikи sarolikos t tih per i da - d 9,9 caso\la kod 
Jupitera do oko 250 (ili ро П0 \1 ijim podac jma 230) dana k d Venere. Obrtaпje planete 
ima иtica ja па pravce vetra . Vetrov i na nerotirajuco j planeti se krecи р 1 ravoj liniji- i u 
odnosи па planetи, kao i u odnosи na neki ар o lutпi koordinatпi sistem fiksiran u pro toru . 
Ako planeta rotira, tada, posmatrajuci и odnosu па рl апеtи , vetr vi skre<':u od pr\IOЬitnog 
pravca, а Јј ostajи nepromenjenog pravca и odnosи па aps. koordjпat пi si rem. Sro је veca 
brzina rotacije, tim ј е \1 еса sila ovog s kreraпj a. 

Ako Ьi smo se иzd i g li iznad plaпerпih pиranja , videli Ьi то da se S\IC pl aпete -
osjm Veпe re i Uraпa- krecu oko Suпca i rotirajи oko svojih osa supr tпо pra vcu kreta пj a 
kazaljke na casovniku . Veпera i U ran ro tirajи oko svo jil1 osa и pravcи kaza ljke па casovпiku. 

Ose plaпera пi s и пorm alпe па ravaп svojih putanja . Ugao izmedи plaпetiпe ose 
i pravca normale па rava n пјеnе pиtanje, пaz i va se пagibom риtапј е. Pri kretaпjи planete 
oko Sипса ovaj пagib ostaje nepromenjeп - i ро ve li ciпi i ро o rij e пrac iji . Nagib pиtanje 
је veoma vazaп podarak za ироzпаvапј е klim e, jer tl funkciji roga se mепјаји godj sпj a doba. 
U ТаЬЈјсi 1 vidimo veliku raznolikos t. NagiЬ Jupitero\le pиtanj e ј е svega з •, sro znaCi 
da skoro пеmа sezonskil1 promeпa. Kod Zemlj e, M arsa, Saturna ј Neptuпa пета veCih 
razlika и паgiЬи . Najveca razlika u godi sпjim doЬima ј е па Urапи Cija ј е osa skoro и ravпi 
риtапје. 

Sredпja temperatиra planete zavisi od ko li ciп e Sипсеvе radij ac ij e kоји опа ирiј а. 
То је опај deo koji sc: пе refJekruje (оdЬасије) и prostor. Odnos ko li ciп e оdЬiјепе Sиnceve 
radijacije i иkирnе kolicine primljene Sunceve l'adijacije naz iva se а \Ьеdо pl aпete. AIЬed 
Zemlje је 0,35. То znaci da Zemlj a oko 35 % иkирnо primljenog zraceпja оdЬасије и 
prostor. OЬiaci пajvise reflektujи. Uopsteпo govoreCi , mali а!Ьеdо govori da је па toj 
plaпeti mala oЬiacnos r i razredeпa atmosfera. То ј е slucaj sa Merkurom - а!Ьеdо је 0,06. 
Najve<':i а!Ьеdо ima Veпera (О, 73), koja је и potpипos ti prekriveпa oЬlacim a . 

Sada cemo dati karakterjsrike atmosfere poj ediпih plaпeta. 

Merkur 

Sumnjivo је da li ova plaпeta ima ili nema atmos ferи. Zbog ma1 e kriti cпe brziпe 
Merkиr је izgиЬio veci deo svoje atmosfere, kоји је mozda imao и proslos ti. Ako atm osfera 
ipak postoji, onda је ona verovatno veoma retka i sas toji se iz rel ativпo tezih gasova. Pro
cenjиje se da је na povrsini plaпete vazdиsпi pritisak svega 0,3% Zemljinog povrsjnskog 
pritiska - u laboratorijskim иslovima takav pritisak mi vec smatramo vakииmom. Takav 
је pritisak u Zemljinoj atmosferi na visiпi od 50 km. 

Ako postoji atmosfera, tada је ona sastavljena od иg1jendioksida, gasa cije је pri
sиstvo verovatno. 

Merenja роkаzији da ј е na osve(ljenom delи planete temperatura tla oko + 427°С. 
Na neosvetljenom delи temperatura је sigиrno osetпo niza, jer planetina retka atmosfera 
nije sposobna na prenos toplote od svet1ih na tamne krajeve. Sporno је , medиtim, ko1jka 
је temperatиra tamne strane Merkиra. Ranije se smatralo da је planetiпa revo1иcija jednaka 
rotaciji (tj . period obrtanja oko ose jednak је vremenи obilaska planete oko Sиnca, dakle 
88 dana) i и tom slucaju uvek је samo jedna strana planete osvetljena, а druga је stalno и 
tami. Tada se, prema teorij skjm racunjma, za tamni deo doЬija temperatura od - 246°С. 
N Jvjja merenja, medutjm, ukazuju da vreme trajanja revolиcjje ј rotacije njsu jsre, аЈј је 
trajanje dana zajsta dugacko, tako da na tamnom delu jpak treba ocekjvarj veoma njsku 
temp~raturu . А\ј najnovjja merenja temperatшe tamne M erkurove strane sи znatno pore
m~tila ova razmatranja, jer је doЬijena temperatura od + I6°C! Kako se moze objasniti 
ovakva relativno vjsoka temperatиra? Potpunog odgovora nema, a1i mozda је i ovako retka 
planetina atmosfera sposobna za prenos temperature od prevruCih svetlih oЬlastj na delove 
gde је noc. 
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Ponekad е povrsjna planete zamиrj - пјје jskljиceno da је to ро ledjca prj иstva 
tankjh оЫаkа и atmosferj. SastЗ\' O\' jh oblaka је nepozпat. 

Venera 
Оvи planetи nazjvamo Ьljzпakjпj om Zemljc jer ove planete јmаји priЬiizпo jsre 

razmere ј mase. Pos le Ме еез, Veпera је паs najbljz j sи ed alj jpak о nj oj znamo mal o. 
Razlog tome treba trazjrj и р о roja nju \'eoma guste atmos ferc ve plaпete , koja skrj\'3 od 
паs mпoge Vепеrјпс tajne. 

U teleskopи Venera se \' jdj kao \'Coma svctao dj sk sk ro bez jkakvjl1 \' jdljjvjh de
talja. Samo prj veoma pazljjvjm posmatranjjma vjdjmo па О\'Ој planetj labc tапще pege, 
kojc е brzo tvaraju, а tako brzo ј ne s tajи. Moze se sa vjm и verljjvo tvтdjrj da prj posma
tranju ove planete \,jdjm пе пјеnи povrsjnu nego nep rekjdпo postojccj оЫасnј omotac. 

Prema spektroskopskjm jstrazjvanjjma иgljeпdj ks jd c jnj malj deo Ycnerjne 
atmosfere ((2-10%). Dиgo vremeпa nj mo znalj koj j sи о talj sas tojcj te atmosfere. Ne
davno је konstatO\'ano postojanje \'Оdепе pare - alj је rec О V denoj parj jznad oblacnog 
sloja. Grubo иzevs j kolj(:jna vodene pare и gornjjm slojevjma Venerjпc atmosfere jed
naka је koljcinj te pare и vjsokjm slojev jma Zemljjne atmosfere. Vero\'Зtno da ј pod oblaka 
jma vjse vodene pare, alj treba pretpo tavjrj da је ukиpna ko lj (:jпa veoma mala, mozda 
manja od 0,01 % celokupne atmosfere. PretpostЗ\'Ija se da је najvecj deo Venerj11e atmos
fere azot. Pos toja11je s l obodпog oksjda 11јје ko11 s tatovaпo . (Prjmedba: SO\' jetska aиto
matska stanjca " Yel1era-4" dos pela је 1967. godj11e na Veпerjпu povrsj11и. Prema 11je11jm 
merenjjma, иkир11а koljcj11a vode11e рате jz11os j 1, 1% atm sfere . Uglje11djoksjd сј11ј glav11j 
deo atmosfere, azota jma 11е vjse о 7%). 

Rezultatj pokazиju da је temperatura tla veca od ЗОО'С. Veoma ј е tesko objas11jtj 
zasto је tako vjsoka temperatura. Jed11o od mogиcjh objas11je11ja је da veljka koljCina ugljel1-
djoksjda ј vodene pare u atmosferj stvara barjjeru ј 11е dozvoljava odlazak 11ajveceg dela 
toplotnog zracenja tla u prostor. Jedna drиga hjpoteza pretpostavlja da jspod oblac11og 
s1oja саrије stalan pescanj vihor. Zbog ogromne koljcj11e peska и atmosferj, Sиnceva 
radjjacija ne stjze do tla, njrj se dozvo1java gиЬitak temperatиre tla. Vetar 11osj pesak ј 
иs1ed trenja peska ј tla, povecava se temperatиra tla. Zasad 11jjed11a hjpoteza 11јје eksperj
mel1tjma dokaza11a. 

Radjoteleskopska posmatra11ja pokazujи da је razljka temperature jzmedи osvet
ljel1og ј tam11og dela povrsj11e ЗQО-400'С. Ako uzmemo da је sredпja temperatиra Yel1e
rinog tla + 427'С (to је rezиltat mere11ja " Marjl1era-2"), tada najtopljja tacka jma tempe
raturи od oko + 627'С, а 11Зjl1lad11jja , na tam11oj stra11j, priЬijzno + 227'С. 

Alj zasto је tako vjsoka temperstura (vjsa od + 227'С) па tam11om delи? Razlog 
verovat11o treba trazjrj и tome sto vetar neprekjdl1o pre11osj toplotu sa jed11e stra11e pla11ete 
na drиgи . 

Vazdиsni pritjsak na Ve11eri11oj povrsini је veci nego 11а Zemljinoj . DoЬija se vred
nost od 50 000 miliЬara, sto z11aci da је pritisak 50 риtа veC:i nego 11з Zemlji . Ako је ovaj 
podatak tacan, tada to z11aci da је pritisak isti kao pod vodom 11а dиЬini od 500m. (Prj
medba : prema podacima stanice " Yel1era-4", pritisak 11а povrsi11i је 20 риtа veC:i 11ego 
na Zem1ji). 

Zbog velike razlike temperatиre, sigиrпo је da na ovoj planeti postoje stalni vetrovi. 
U zoni gde је najveca toplota, vazdиh se verovat11o dize do velikih visina i krece ka zo11i 
najmanje toplote (na dijametralno sиprot11oj tacci planete), gde se spиsta do tla i kao po
vrsinski vetar se vraca и 11ajtoplijи zonи. Posto је brzina rotacije pla11ete veoma mala, to 
se pravac vetra nece mnogo promeniti. 

Analize роkаzији da se oblaci nalaze na visini od oko 46,5 km od tla (srednja vjsina 
gornje granice oblaka и Zem1jinoj atmosferi је svega 5 km). 

Sastav oblaka је sporan . Najverovatnije је da sи oni sastav1jeni od 1edenih kristala. 
A1i nije iskljиceno da sи oni od prasine, i1i od smoga (smese prasine, gasa i magle) ili od 
nepoznatog herтiijskog jedinjenja. 

Dakle, Ьиdисi pиtnik na Venerи mora da se pripremi za veoma sиrove иslove. 
I dani i noci sи top1i. Ako se spиsti na tamnom delи planete, tada nece videti Sиnca mozda 
1 ОО Zemaljskih dana. Ako је istinita hipoteza pescanih Ьиrа, tada nece \' ideti Sиncev 
disk ni na osvet1jenom dе1и planete - Ьiсе tamo tako tamno kao na neosvet1jenom dе1и. 
Pиtnik svakako mora da nosi sa sobom kiseonik i treba da se odbrani od ve1ikog vazdиsnog 
pritiska. Okeana, jezera i1i reka najverovatnije nema. 

Sve и svemu, Venera nam ne nиdi иgodno gostoprimstvo. 
(Nastavice se) 

Т. D 
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КОСМИЧКА ПЛАТФОРМА СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА 

Са nознатог космодрома у Бајконуру (СССР) лансиран је 14 јануара 1969 го
д11не у 8ч 39 м васионски брод "Сојуз 4" . Овцм бродом, четвртим п реду из серије 
совјетскцх бродова типа .,Сојуз", уnрављао је ваздухоnловни noтnyi<ODHИI< Вла шщр 
Шаталов . Брод обилази OI<O наше nланете на висинама између Ј 83 н 225 km , у односу 
на nовршину Земље и то за време од 88 минута. У ТОЈ<У лета , у петом нругу оно Земље, 
уз nомоћ рЗI<еТЮ{Х мотора извршена је незнатна норенција путање Јlета, таi<О да од 
тада брод обилазЈоt оно Земље за 88 ,75 минута , на удаљености између 207 km (min) 
и 237 km (max), са углом орбите I<Ојн нзносн 51 ° 40 ' - све у односу на површину 
Земље. Гледаоци совјетс1<е телевизијсне мреже имали су прншшу да на магнето
сноnсющ снимццма виде лансирање брода nомоћу ранете-носача , I<ЗО н I<ЗCI·IJijн рад 
n . пуновюща Шаталова у броду. 

Само један дан насније, тј. 15 јануара у 8 ч 14 м, таl<ође из Бајнонура, лансиран 
је нови васнонсни брод "Сојуз 5" са три члана посаде. Командант брода је ваздухо
nловЮ1 nотnуновннн ииж . Борис Волинов, а чланови посаде су магистар техиичних 
науна Алеi<Сеј Јешtсејев н потпу1швюп< 1-t~-tщ. Јевгсннј Хрунов. И овај бр д , нао 11 

претходнн, опремљен је научннм уређајима н апаратима ноје rюсмонаутн норнсте за 
разлнчита испипtвања н научна посматрања. Бродови су врло нонфорни и удобнн. 

Путања брода "Сојуз 5" је врло блисна путањи свога nретходн11на. Ово је прв11 пут 
у историји развоја I<ОС~ЩЧI<е техНЈfi<С да се истовремено у васиони налазе четири 
носмонаута. 

Прави циљ узастопног слања два брода и з исте серије, nоназао се трећег дана 
лета. Тог дана, 16 јануара у 8ч 37 ~~- пошто су до тада аутоматским уређајима бро
дов~t пр11шли један другом на растојањс од оно 100 метара- потпуi<ОВНИI< Шалатов , 
командант брода .,Сојуз 4", nомоћу ручних номанди почео је даље пр~tбЈщщавање. 
После рада од 43 ~mнута, усnешним мансврнсањем у nростору, Шаталов је успео да 
својим бродом nристане уз брод "Сојуз 5" и исти су се мехаю1чlщ чврсто сnојили . 
Ова1ш заједно, rшсмична nлатформа састављена од два брода, летела је OI<O наше 
nланете 4,5 часа, за ноје време је nрешла тр~t нруга. У међувремену , Јелиссјев и 
Хрунов из брода "Сојуз 5" обунлн су специјалне снафандре новог типа са самостатщм 
сl-(стемом снабдеваља кисеоииr<ом. Овано обучени напустили су свој мапtчни брод 
и nрешли .,у госте" на брод .,Сој уз 4". При прелазу боравили су 01<0 један сат у 
слободном носмичr<ом простору вршећ11 одређене радље. Сада је Владимир Шаталов 
одвојио свој брод од брода .,Сој уз 5" , но ји је наставио да путује сам оно наше пла
нете са својим номандантом Борисом Волиновим. Све оnерације оно сnајања бродова 
у орбит11, nрелазан двојице носмонаута из брода у брод, нао и раздвајаље бродова 
преносила је совјетсна телевизија. Ово истовре~tено поназује да је у случају неног 
космичког удеса могуће да сnасиоци уђу у оштећени брод и да љегову посаду спасу 
и врате на Земљу. 

После овако усnело изведеног .,rюсмичног рандевуа", васионсни брод "Сој уз 4" 
сnустио се "меко" 17 јануара у 7h53m у планирани реон нод града I<араганде (СССР). 
Иако је у nоласку носио само Владимира Шаталова, сада се брод сnустио и са гостима
Јелисејевим и Хруновим. Ова космична тројка донела је на Земљу врло много ма
теријала, алд је од нарочите важности КЈоtНо-фото материјал из нога се види спајање 
и раздвајаље носмичних бродова, као и носмична шетња Јелисејева 11 Хрунова. 

Један дан касније, 18 јануара спустио се и брод "Сојуз 5", са својим номан
дантом Волиновим, чиме је мисија бродова .,Сојуз 4- Сојуз 5" у потnуности успела. 

Сумирајуlш овај велики успех совјетсне васионсне техню<е, могу се извући 
следећи закључци за даље летове: 

Драzан К11е"се :ић, дийл. 



14 ВАСИОНА XVII. 1969. 

ПРИВИДНО КРЕТАЉЕ МЕСЕЦА И ПЛАНЕТА 

Месец 11 веmше nланете увен се налазе у блнзини е1< иnтине а и стал но мељају 
сво је nолощај е међу звездама , о чем у се м жем ла Ј< уверит11 а 1ю у 11 звесн11м вре

менсним юпероаm1ма нот11рамо љих ва места у ди су 11а сусед 11 е звезде. За Месец 
ће у ву сврху б11ти д воља11 један час 11ли ј ош и ма ље. 

За означавање међус бних п ложаја небесни х тела на рочито Сунца , Месеца 
и nланета, чест се уnотребља ва ј у следећ11 11 Зраз 11. Два тела Ј<О ј а 11мају исту дy:IICШI)' 
налазе се у међусобно ј ко1ьункцuји. Ан су n ред тога ј ош и близу енлиnпше - шт 
је често с 1учај са веmшим nланетама- стајаће близу ј едно друг м. Oiioзtщuja озна
чава разлину од Ј 80° у дужини. Кад ј е н ена од ве 1нни х nланета у оnозицији са Сунцем 
налазиће се готов тачно дијаметрал но суnротно од овога , та1<о да ће 11Злаз11ти у тре
нутку Сунчевог заласна , нулминирати оно nон ћ.и н запазити у тренутну Сунчевог 
изласна . EлolllatJuja nланете је њена дужинс1<а разmша од Сунца и означава се нао 
источна или заnадна , према томе да ли nланета у дневн м нретаљу иде за Сунцем или 
исnред овога . Ка1<О је ширина планета увен мала, елонгац11ја ова1<о дефинисана само 
ће се мало разmшовати од љихових углов11и х одстојања од Сунца . Елонгација од 90°, 
односно nоложај на средини 11змеђу l<о њунtщије 11 оnозиције , з ве се квадраiiiура. 

Кретаље Месеца из дана у дан тано је брз да он nређе једном tipeнo целог неба 
за нешто више од 27 дана. Креће се , данле , 01<0 IЗ 0 дневно истим nравцем но ј им се 
нреће и Сунце на своме годишљем нретаљу . Време једног целог оптицаја зове се 
синдеричаи лtесщ и nросечно траје 27 . З21661 средљих сунчаних дана односно 27 дана , 
7 часова 4З минута и 11.5 се1<унада. 

Израчунаваље ширине Месеца поназују да се Месец у једно ј nоловини свога 
оnтицаја држи северне стране енлиптине а у друго ј јужне. Највећа њеrова ширина 
износи нешто npe1<0 5° . Та чне у t<ојима Месец прелази енлиптину зову се •tворови 
љегове nутаље, и то узлазии чвор је тачна у но јој Месец прелази са јужне на северну 
ширину, а силазни чвор је тачна у нојо ј прелази са северне на јужну ширину. 

Чворови се nри сва1<0м оnтицају делимице враћају уназад дуж енлиnтине и 

то толю<О брзо да -:За 18.6 година пређу цело небо. Услед тога се дужина узлазног 
чвора стално смаљује за сноро 20° годишње или 1. 0 5 nри сеаном оnтицају. Време из
међу два узастоnна nролаза Месеца нроз узлазни чвор зове се дpaкouuciuu•tau Аtесец . ** 
Ка но чвор сва1ш nут иде за 01<0 1 . 0 5 у сусрет Месецу , а Месец nрелази 1 /2 стеnена 
сванога сата, дранонистичан месец је нраћи оно З сата од сидерИчног, ноји се износ 
нешто меља у тону једне nоловине године. 

Иано nутања Месеца није стварно велини I<руг, ми је можемо сматрати таквим 
ано узмемо да се нретаље обавља у једној равни, ноја изврши потпун обртај у тону 
18.6 година са сноро нонстантним нагибом (нешто прено 5°) npe~•a равни енлиптине. 
Другим речима пол ове равни опише у тону 18.6 година један мали нруг пречнина 
5° оно пола енлиптике. 

Малочас поменуто нретање чворова повлачи за собом и нретаље чворне ли
није - линија ноја спаја узлазни и силазии чвор - што nроузронује јану nромену 
положаја Месеца према хоризонту једнога места на Земљи. Као што Месец два пута 

* У енлиптичном ноординатном систему се за основну раван узима раван енлип
тине. Као и остали ноординатни системи у астрономији и овај има две сферне I<Оорди
нате-ширнну и дужину. Свани велю<и нруг повучен нроз полове енлиптине зове се 
ширинс!{и нруг. Под ширином неног небесног тела подразумева се л ун овоt а нруrа од 
еклиптине до тога тела и зове се ширина а обележава са ~- А.но је тело северно од 
енлиптине ширина је позитивна а а но је јужно од енлиптине ширина је негативна. 
Ширина је данле у нену руну аналогои денmшације . Међутим дужина небесног тела , 
ноја се обележава са Л, је лун енлиптине од nролећне та чне (у) до ширинсног 
нруга тог тела. Рачуна се истим правцем нао и рентасцензија од оо до 360° ,,ј не изра
жава се временсним мерама, јер ово има смисла само за ЛУI< ноји се мери дуж енватора. 
Дужина је дакле аналоrон ректасцензији. Видети сницу Ј. 

** Назив потиче од nрастаре легенде по нојој су чворови, у нојима иначе до
лази до помрачеља, глава и реп змаја (латинсни Draco), митолошног чудовишта ноје 
прождире одговарајуће помрачено небесно тело и тано се оно не види . 
месечно прелази енлиптину, тано ће два пута у месецу nрелазити и прено енватора и 
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према томе имаће једне половине месеца северну а друге nоловине јужну денлинацију. 
Највећа денлинација Месеца, тј. нагиб његове п;тање npe~1a енва1 ру , меља се са 

nоложајсм чворова. Обадва енстремна случаја приназана су на сющ11 2 , на но јо ј су 
А Q е tшат р rледан с поља Е е је енлнПТИЈ<а , у је пролећна тачна . !(ада је Месечева 
путаља у положају 1W111 , са узпазним чв ро,\1 у пролеliн ј тачюt највеhа љег ва де
нmпtација биће једиана збиру ~Jart-tбa енлиптине и наг11ба љег ве п утаље , даю1е око 

28. 0 5 тј . 2З . 0 5 + 5. Међутим 1<ада су чворови п сл е 9 . З г д11не извршют половину 
свога оnтицаја , тано да у nролећно ј тачни буде силазю1 чв р , путања Месеца биће у 
положају 11, услед чега ће иајвећа деющнац11ја бити једнана разл ЈЈЦЈЈ и змеђу 
поменутих нагиба , данле 18. 0 5. 

к . / . AQ је eквatliop, Р" небески 
йол, у Е ~ је еклийiiiика (северна 
t/олови.на.) , П11 је t/ол eKЛ itlliUI/Ke, 
S је звезда, Л је дужина., ~ је 
ишршю, у је iipoлetlitьa tТta'lкa . 

Сл . 2 

Код Месеца је jat<O упадљиво мељање изгледа његовог нотура . То су његове 
мене (фазе) . Лано је уверити се да ове не почивају на положају Месеца према звез
неrо nрема Сунцу. Фаза ноњуннције Месеца са Сунцем зове се Аtлад Месец. У овој 
фази Месец се не види, изузев ано му је истовремено ширина тано мала да се нао та
ман онругао занлон постави испред Сунца понривају11И ово или nотnуно или дели

~шчно - то је помрачеље Сунца. Кано Месец дневно nрелази оно Ј з о на својој 
путаљи, за ноје се време Сунце помери у наnред за оно 1 о на својој пута љи , Месец 
ће се сванога дана за 12° удаљавати на истон (нод нас у лево) од Сунца. Ово удаља
ваље од Сунца се зове елонгација, јер му nри томе дужина расте . Кад ова источна 
елонгација, nосле 7 до 8 дана, нарасте на 90° видећемо га нао осветљен nолунруг 
са нонвенсном страном у десно. То је нвадратура или йрва чeiiiвpiii. 

По истену 15 дана од нољуннције настуnа опозиција, та се фаза зове йуи Ме
сец или yLUitiaй, у нојој видимо Месец у виду осветљеног целог диска. З:t овим 7 до 
8 дана доцније је йоследња •teiiiвpiu, сад опет осветљен полунруг али са нонвенсном 
страном улево. Млад и nун Месец се називају заједничним именом Syzygie. 

Објашњеље ових феномена не треба тражити далено . Месец је лоптасто тело 
ноје по затвореној путаљи нружи OI<O Земље, а светли само зато што га Сунце оба
сјава, ноје је толино далено да се зраци ноји са љега досnевају до разних nартија Ме
сечеве nутаље могу сматрати нао паралелни. Стога ће фазе зависити од тога нолини 
је део неосветљене стране Месеца онренут Земљи. Ненотшо дана пре или после мла
дог Месеца, нада је фаза мала, може ес поред осветљеног српа видети остатан дисна 
нао слабо сив ("пепељава светлост"). Ово потиче од Сунчеве светлости ноју Земља 
рефлектује, јер што нам Месец онреће већи део своје неосветљене стране утолино 
Земља онреће Месецу више од љене обасјане стране. 

Цинлус Месечевих фаза зове се сиподичаи месец (од грчне речи сунодион, 
састајаље.) То је најважнија периода и означава временсни интервал ноји протенне 
између две исте узастопне Месечеве фазе. Синодичан месец је дужи од сидеричног 
јер се Сунце у тону 27 дана, потребних Месецу да после младог Месеца изврши један 
пун оnтицај на небу, ПО!<ренуло за оно 27° даље на еклиптици, а нано Месец дневно 
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прелази 13° биt.е му потребна два дана више да би стигао Сунце. Следеhим разла
гаљем , ноје важи за средље нретаље, још тачиије се м же наhи однос између ове две 
периоде. На сющв 3 на но ј ој је правац од rюсматрача С на Сунцу и Месецу замишљс:н 
н ао пројициран на енлиптину, ЛtfS оз начава за једнички правац у тренутну младог 
Месеца . По истену једног извесног времена Месец ј е стигао до тачне т , а Сунце само 
до тачне s. Угао mCs је да 1mе сувишан 1< ји има Месец у односу на Сунце, а синодичан 
месец је време за но је ова ј сувишан порасте до 360°. А но означвмо са 

А сидеричну годину (365.2564 да на) 
Т сидеричан месец ( 27.322 дана) 
\lf синодич а н месец ( 29 .530 да 11 а) 

све изражене истом јединиц м , н . пр . средљим сунчаиим данима , тада (,е средље нрс-

3600 360° 
s таље Месеца за Ј·едан дан изн сити --, Сунца --

------..--- Т А 

Сл. З. 

360° 360° 
а дневни сувишан ће бити једнан 

т А 

Од1~ос и змеђу три наведене периоде да је нам 

једначина 

360° 

м 

360° 

т 

и з ноје, ано су нам 

АТ 
м 

А - Т 

360° 

А 

познати Т и А, добијамо да је 

а уносеhи овде раније поназане вредности за А и Т, добијамо да је сииодичан 
месец = 29 .530588 средљих сунчаних дана, односно 29d I2h 44m 2.s8. Ово је на
равно средља вредност. Међутим нано је нретаље Сунца, а у ј ош веhој мери и Месеца , 
неравномерно , стварни интервали између два млада Месеца или два пуна Месеца 
могу се један од другог разлиновати за по ненолино часова. 

Пошто се Месец сваног дана све више удаљује од Сунца правцем на истону 
пролазиt.е нроз меридијан сваног дана за оно 50 минута доцније, а нано му рента
сценција не расте равномерно ова средља вредност љеговог задоцљаваља може ва
рирати за оно 1/4 часа. 

Међутим занашљаваље љегових излазана и залазана варира још више због ва
ријација љегове денлинације. Кад денлинација брзо расте, може се догодити, у нашим 
географсним ширинама, да Месец ненолино дана узастопце излази CI<Opo у исто 
време, односно да насни свега ненолино минута. Ово се дешава августа и септембра 
између пуног Месеца и последље чеврти. А нада му денлинација брзо опада 1-\Злазиt.е 
за оно Ј .5 час доцније сваi<Ога дана. 

Најзад још нешто. Месец се у првој четврти, тј. у источној елонгацији 90° 
од Сунца, налази близу оне та чне енлиптине у ноју Сунце доспева четврт године до
цније. Према томе, Месец t.e у пролеt.е у првој четврти имати приближно исту ви
сану денлинацију и исто дугачан дневни лун нао Сунце усред лета, а ујесен приб
лижно ист« нратан дневни лун и исту малу висину нао Сунце усред зиме. За последљу 
четврт важи обратно, с јесени t.e имати највеl;.у висину на небу . Пун Месец, но ји је 
сноро дијаметрално супротно од Сунца, лети стоји нисно а зими висоно на небу. 

Променљивост нагиба енлиптине, па тиме и Месечеве путаље према хори
зонШу може се оценити по положају узаног Месечевог српа у односу на хоризонт 
нс:нолино дана пре ил« после младог Месеца, према TOII\e да ли стоји усправно или 
положено. Кано Месец онреhе Сунцу, ноје је тада мало испод хоризонта, увен нон
вексну страну, стрм положај еклиптине fie се познати по положеном ставу Месече
вог српа. Због овога се ованав положај виђа чешkе на нищим географским ши
ринама. 

* 
* 
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Вешше планете су нао 11 Месе ц увен близу е1mиптю<е. П утан е су им елипсе 
а и са тано малом енсцеитричнощt.у да их слободи м жем , упрошћења ради, смат
рати нруговима. Кретаље им је спорије ун лино су даље д Сунца . Своје положа је 
у односу на звезде ненретннце знатно непраыЈЛније мељај у не1·о Jll l Сунце и Месец. 
Најдуже време се нрећу истим правцем нао Сунце и Месец , дан ле дирентним тј. од 
запада на исто н у , али у извесни.м интервалима, разmЈЧ I IТИм за по ј едине од љих , 
нреlо;у се и супротним правцем од истона на западу, да Ј<ле ретрогра;ннш алн само за 

једно одређеио време . Поназало се да ове неправилности сто ј е у вези са rюложа јем 
планете према Сунцу. 

Привидно нретање спољни х планета иде прибл ижно на следеl>и начин. Уз
мимо за пример l<ретање ]упнтера онано наЈ<О га ми са Земље видимо (с . 4). ){ада је 
Земља у Т, планета је у Ј, ; тај се положај зове I<Оњушщија са Сунцем. Тада Јупитер 
пролаз ~• нроз меридијан у подне н ми га једно време пре и после ."ољующије н е 
видимо . Привидни пре ч нин му је најмаљи (оно 30" ) а удаљеност наЈвеt.а. Када пла
нета доспе у тачЈ<У Ј2 а Земља у Т, угао S "1"2 Ј , биће прав, планета је у Западној 
нвадратури , 1<роз меридијаи пролази уј утру и моще се в идети само после поноhи. 
Привидни пречю11< је сада rювеt.ан (оно 38" ) . Када планета доспе у тачну Јз биhс 
у опоз ицији са Сунцем, јер се Земља ( Т,) поставила између ње и Суица. Удаљен?ст 
је тада најмаља а привидни пречнин иајвећи (45 " ) . Планета пролази l<роз меридиЈан 
у поноћ и види се целу ноh. Овај положа ј планете је најповољнији за посматраља. 

Сл. 4. 

HV-40/!ATЏAI\ 
ZAPAONA 

Сл. 5. 

Дон се у тренутцима нољуннције и квадратуре Јупитер нретао дирентним правцем, 
нено време (око 60 дана) пре опозиције почиље се нретати ретроградним правцем и 
продужује ованво кретаље исто толико времена и после опозоције. Епохе у нојима 
се правац I<ретаља меља зову се застоји или стацнје, јер нам тада изгледа нао да се 
планета не нреће. После другог застоја долази опет до нвадратуре (Ј,,), али овога пута 
је то источна квадратура јер је планета сад источно од Сунца. Кроз меридијан пролази 
оно 18 часова увече и види се само до поноћи. Најзад после изврщене једне потпуне 
синодичне револуц1-1је плане1а је у тачни Ј, т.ј. поново је у I<Оњуннци ј и са Сунцем. 
После опозиције па до наредне нољуннције привидни пречнин јој је стално опадао. 
Ано бисмо у току целог описаног времена положаје планете уцртавали у какву 
звездану карту добили бисмо путаљу планете у виду I<риве линије са два заонрета, 
што је претстављено на ск. 5, у нојој су редом означене коњуинција, западна 
квадратура, застој, опозиција, источна квадратура, нољункција . 

Привидна нретаља унутрашљих планета (Меркура и Венере) нешто су друго
јачиiа од оних спољних планета. Пре свега, пошто су обадве ове планете ближе Сун
цу него ли Земља оне не могу никад бити у опозицији са Сунцем јер се никано не може 
догодити да Зеll\ља доспе у положај између планете и Сунца. Стога оне су само у ко
љункцији са Сунцем и то једном кад су даље од Земље и други пут кад су ближе овој; 
први случај се зове горља кољуmщија а друг« доља нољуннција. (Сл. б) Даље, не 
могу се никад много удаљ«ти од Сунца због чега се никад не могу видети о поноћи. 
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Та1юђе 11м ј е l<apaнтepii CTIII <a да у фазе далено нзраже11нј е не го ли нод спољннх пла 
нета , међу н јнма ј ед11н Марс п l <азу је упадљн виЈ С фазе. 

На сници 7 схемат11ЧЮI је п 1<аза1 ю прнв ндн l < ретаље уиутрашњих планета. 
П л щај планете у тачю1 11'1, юща ј е Земља у тачю1 Т, тј. l<ада нам је планета даља 
од Yliцa , зове се горња I<OЉYIIHilllj a. Тада планета 11 Зл а З11 , пр лазн l<роз меридијан 
11 за а З 11 заје11 11 са у 11цсм 11 т га се не м ще в1щеп1 г лнм н м. За овим се планета 

Сл. 6. S је Суи ц е, Т је ЗеАtља, вeliu. 
iiолукруг је ii)l t:iiatьa ttel<e ciii oљttc 

iiлaueiii e, Ata/Ыt iiолукруг је iiy iiia
lьa yuyiiipauuьe iiлaueiu e. 1 је ко
ЈЬУЮЈuја , 2 је оiiолщија, З је гор
ЈЬа I<OII•YII I< IJUja, 4 је доња /(OIЬYIII<
lfllja, 5 је uajвelia eлoгa l llfll}a . C.t. 7. 

/ 

све више удаљује од Сунца пра вцем на истону и може се видети с вечери при заласну 
Сунна , привидни пречНЈщ јо ј расте . Сунце јој сада не осветљава источни руб и фаза 
јој подсећа на изглед Месеца ноји дан после уштапа. Када стигне у положај М2 , 
Земља ће бити у Т0 , планета је доспела у највзеl;у источну елонгацију тј . у најве!;е 
угловно одстојаље , од Сунца . Тада јој је осветљена западна половина дисна , веома је 
велиног сјаја и тада је у иајповољнијем положају за посматраље. После овога правац 
на планети се све више приближава nравцу на Сунцу . Привиди и преч нин и даље 
расте Ј<ао и фаза , но ја постепено д би ја изглед српа. Све до момента застоја , но ји 
усноро наступа , планета !;е се нретати дирентним смером , да би за овим почела да се 
нре!;е ретроградне. У тачни 1\11 3 планета је nоново у нољушщијн са Сунцем, ноја се 
сад зове доља 1<0љушщија, у но ј о ј је планета између Сунца и Земље. Тада јој је при
видни пречнин највећи али планета се не види јер нам онре!;е неосветљену страну. 
Само веома ретно могу се онда унутрашње планете видети нао црне та чне Ј<Оје прелазе 
п рено Сунчевог ДИСЈ<а правцем од истона на западу . То су тзв. пролази Мернура или 
Венере. После доље нољушщије nланета се удаљава од С)'нна и може се видети само 
у зору пре изласна Сунца. Ве!; оnисане појаве nонављају се обрнутим редом, застој 

&oAN:7A 
II.ON)UIUI)A 

Сл . 8. 

највећа западна елонгација и најзад у тачни NI 5 , имамо nоново горљу нољушщију. 
Привидни пречнин опада, а фазе се ређају таЈ<ође обрнутим редом. На сници 8 по
назана је путаља Венере, на нојој су унети редом положаји горље нољуннције, највеће 
источне елонгације, доље нољушщије, највеће западне елонгације и опет горље 
нољуннције. Венера, ноју народ зове звезда Даница, може према претходном излага
љу бити Зорљача нада је западно од Сунца , јер онда излази пре Сунца или Вечер
љача нада је источно од Сунца јер онда залази после Сунца. 

Излож;ена разлагаља односе се на геоцентрична привидна нретаља планета 
изведена из полО>Ј\аја планета међу звездама она Ј<О нано их ми са Земље уочавамо и 
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Ј<Оји се релативно брзо ме њају нано услед нретаља nланета на путањама тано н због 
љиховог малог одстојања од Земље. Прив идна нретаља планета су прилично за
мршена јер се не нре);е само посматра на пла нета не го 11 Зем ьа па са о~;ом и п сматрач. 
Видели смо да се нормално привидно нретаље планета на небесној лопти одвија ди
реЈ<ТIНЈМ правцем , од запада на ист н у. Међутим l <ада ј е планета у оп зи цији са Сун
цем, тј. у тачни супротно ј Сунцу, Земља зб г своје в е Ј; е уг л в не брзине превазиђе 
планету на путањи , услед чега , за н звес н време, пра вац nривиди г нратеља планете 

је ретроградан тј. од исто на на западу. У тач1<ама нзмеl)у дирентног и ретроградног 
нретања планета је у засто ј у тј . н з гледа 1 <а о да се не нреће , а а но се ист време но 
меља и ширнна планете- љено угловн одсто ј аље д равни еЈ<липтине , планета ће , 
посматрана са Земље , описнвати омчу изме ђу звезда (в . сл. 8) . Р.Д . 

ВИЛХЕЛМ СТРУВЕ 

Оснива ч астрономсне лозе .,Струвеа", Вилхелм фон Стр у ве је отпадню< од 
дуготрајне традиције својих претходнина , но ји су танође били творци сасвим друн
чцје лозе . Његови предци били су по траднциј1-r филолози, а он сам је добио те~\ељно 
филолоЈШ<О образоваље. · Ча1< је добио златну медаљу за одличан научни рад о ален
сандријсним гра.\\атичарима из доба Лагида . Но, потољи славни астроном је онренуо 
леђа филолопrји, без h\НOL'O размишљања н двоумљеља . 

8Ј{лхелм фон Струве се родио 15. априла 1793. године , у малом месту Ал тони, 
тада гради);у !<рај Хамбурга. Од ране ~шадости ј е ПОЈ<азао много смисла за научни 
рад, а нада је почео да изучава астрономсну н УЈ< у, видео је да је пронашао свој позив. 
Као двадесетогодишња1< , пише дисертацију о одређивању положаја Дорпатсне оп
серваторије . Са успехом је одбраЈiИО своју тезу на месном универзитету, где је сту
дирао астрономију. ГодЈ·tНУ дана насније , постаје научни сараднин ове институције 
и астроном-опсерватор поменуте опсерваторије. Дорпат, нано га Немци зову, или 
Јурјев, што је руски назив , је данашњи Тарту , у Естонији. Тамошља опсерваторија 
постаје једна од водећих европск!<(х опсерваторија свога доба, захваљујући Струвеу. 

Он је био изванредан организатор , изврстан теоретнчар ц нада све прецизан 

прантичар. Струве је одмах почео реорганизацију опсерваторије и набавну новцх 
инструмената. Те инструменте је подвргао брижљивом испитИваљу, нано би проучио 
и одмерио све љихове Ј<валитете и мане. 

Године 1818. , нада је постао професор астрономије и диреЈ<Тор опсерваторије, 
Струве почиње да издаје .,Астрономсi<И годишњан" своје институццје ц већ тада 
успоставља тесие нонтаЈ<те са Анадемијом на у на у Саюп-Петерсбургу, данашљем 
Лељинграду. Његов реноме се шири у нруговцма научню<а-астронома Европе, 
доЈ< тај утицај у Ј<руговима астронома тадашље Русије постаје важан фантор. 

Тоном тих првих година , Струве почиље да изучава двојне звезде , што ће 
остати љегова главна преонупација, толю<о значајна Ј<ао основица за све даље ра
дове на поменутом пољу. Научииц~r Пут<овсЈ<е опсерваторије, опсерваторије ноју 
је он створцо, );е нарочито ~\ного допринеп! изучавању двојних звезда, разрађујући 
идеје и методе свог генијалног учитеља. 

Осим двојиих, Струве изучава распоред звезда у простору и бави се геодет
сним радовима . Када је почео студију двојних звезда , није имао ни минрометар, 
па је морао сам да га Ј<онструише. Но, имао је добру прилю<у да опреми опсерва
торију одличним и тада најбољим астрономсним инструментцма, у читавој Европи, 
захваљујући техничној помоћи и брижљиво израђеним инструментима, ноје је за 
опсерваторију израдио генијални оптнчар Фраунхофер, један од велцнана физине. 
Фраунхоферов прецизни минрометар и сјајан рефрантор су били чувени. Рефрантор 
је једно време био инструмент те врсте са највећим објентивом у чита вом свету , а 
у исти мах и најбољи .< оптичних Ј<Валитета. Пречнин објентива овог инструмента 
је 24 сантиметара, а нонструисан је 1824. Те Ј< 1835 ., у Кембриџу , Енглесна је мон
тиран рефрантор већи од овога , чији пречНИI< има 32 санпrметра, а нонструисао га 
је францусни оптичар :Кошоа . 

Струве је био посматрач са ~-tзузетно малом .,лично,,\ грешном". Он је извршио 
замашан рад осматраља св~-tх звезда до девете привмдне величине , од северног не

бесног пола до двадесетог степена јужне ширине -све у ццљу проналаж;еља двојюtх 
звезда. 
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Резултат ов г ра а бЈ.tо је открЈ.(hе 
и натал гизираље од прено три хиљаде 

двојннх тројних н вншеструких звезда. 
Пре Вилхелма фон Струвеа, двојне 

је изу ча ва и отнрнвао сер Виљем Хер
щел. Иако је н имао најмоfi.ниј11 телесноп 
свога д ба инсталнран у ею·лесном при
морском градићу Бату , Хершел је после 
дуготрајних пр учаваља н осматраља , ус
пео да пронађе свега око 500 танвих зве
зда. Струне је, у својој капиталној мон -
графији о том nредмету, дао каталог и 
опис 31 12 звездаю-1х парова. Он је на 
пример, за 271 О парова звезда 11звршио 
npe1<0 1 1000 прецизних мннрометарских 
мереља , ради што тачнијег одређиваља 
положаја. А миЈ<рометарска мереља иза 
знвају нод сваног астронома успомене на 
дуге непроспаване ноћи и нзузетну Ј<он
центрацију пажље и 11рецизностl{. 

Струне ј е нзрачунао једну од nрвих 
звезданих параланса. То је бнла парала

Ј<Са звезде Ве1·е, нли Алфе у сазвежђу 
Лире. Наравно, тригонометријсне паралансе се могу из рачунатн за врло малЈ.t број 
звезда и данас се оне тано не мере, међутим , Струвеов пионирсни рад на овом пољу 
је био од велиног значаја. 

Геодетски љегови радови на мерељу дужине луна мерндијана , у подручју 
ЛЈшландЈ.tје, (а то је крај око Дорпата) су такође од не мале важности. Њему је то 
била одлична nрипрема за насн11ји грандиозни рад та1ше врсте, нада је мерен лун 
мериД11јана на одиста огроАШом пространству , од рене Дунава до Ар1пичног океана. 
Дужина тог луЈ<а је оно 2800 километара, или 25 степени и 20 минута у лучној мери. 
Резултати овог мереља су објављени средюiом прошлог вена. 

Велики подухват изградље величанствене руСЈ<е опсерваторије, на брежуљ
цима Пулнова, у близ1нщ Саюп-Петерсбурга, почео је нрајем двадесетих година 
nрошлог вена. Место и сама изградља су noчem1 насније , а;щ први нацрти и планови 
сnадају у поменуто доба. Године Ј 839. Пуm<ОВСЈ<а оnсерваторија је довршена 11 
она је била ремен-дело Струвеово. Струве, 1<0ј11 је десет година био душа лројента, 
nостао је nрви уnравНИ!< ове ветше институције и са малим жаљељем је напустио 
свој двадесетогодишљи положај, дирентора опсерваторЈ.tје у Дорпату. 

Струве је антивно радио нао дирентор Пуш<овске оnсерваторије до 1858 . 
Пулновсна меридијансна посматраља J.t звездани наталози убрзо су постали фунда
ментални у позиционој астрономији, чији се приоритет очувао умногоме и до данас. 

Струве је у Пулнову заокрунщо свој рад на пољу t\Здаваља наталога двојиих 
и заонруглЈ.tо сама изучаваља, створивши тано једну нласичну целину. Поред двојню·, 
бавио се посматраљ«ма на пасажном инструменту J.t одредио ноордЈ.tнате нове опсер
ватор«је. Та1шђе, бавЈ.tо се nроблемима аберације. 

Његов« радови у подручју звездане статистине су свакано феноменални. 
На том пељу, он је претенао све астрономе, не само свога доба већ и Ј<асније. Много 
пре двадесетог вена, Струне је откр«о важан занон, да се звезде згушљавају у nре
делу Млечног nута тј. ГаланСЈ{је , а постају све ређе и ређе , унолино идемо ближе 
половима Галаi<Сије. 

Сто година пре него што је то потврђено , Струве је оп<рио важну чиљеницу, 
да светлост на свом путу I<роз васиону слаби и бЈ.tва затамљивана, nроласком нроз 
облаке nрашине и осташtх нослщчннх честица. Tei< 1930. је непобитно прцзнато 
оно што је Вилхелм фон Струве знао пре стотЈ.tнак година. 

Поред осталих ствари - Струве је , то да споменемо , био један од главних 
оснивача nрецизне астроноАщје , тзв. фун.r;амеиталне астрометрије - он је био J.t 
цзванредан педагог. Читава плејада астронома, не само рус1шх и немачких, већ и из 
других земаља и:зишла је из љегове, пуш<овске школе. Да сломенемо само двојицу. 
Његов ђак и наследни•< на положају анаделщна , А.ленсеј Савич, бцо је један од нај-
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веhих русннх астронома-теоретичара средине 19. вена. Дугогодишњи дирентор 
Лцсабонске астрономсi<е опсерватор11је <1 eдepiii<O Аугусто Ом , бно је танође један 
од Струеовtrх уче1нша . 

Внлхелм фон Струве ј е умро 23 . н вембра 1864. гощще у Саm<т-Петсрсбургу. 
Савич ј е наставио љегов рад у Са•шт-Петерсбуршi<Ој Анадемији науна , а функцију 
дирент ра Пулновсне опсерват pi-tje , преузео је још за очева живота Ото Внлхелм 
фон Струuе, •·ощще 1858. 

Синови Ота В1~лхелма - Херман н Лудвю· били су танође чувени астроном11. 
Првн је био дирентор опсерваторије у Ксю 11·сбер •· у данас Калињинград, а насније 
опсерваторије у Бертшу. Други је б 1ю пр фесор астрономије у Симфер пољу , 
на Криму. 

Праунун Вилхелма ф н Струвса , Ото Струве недавно преминули велинан 
америч i<е астрономије, имао је необнчан живот н дао је значајан прилог савременој 
астрономсној науци , ( в. ненрол г ,. Умро је чувени астр ном Ото Струве" Ва сиона 
3/4, 1963. ) . 

Као и у случају д11настије Касшшја тано и овде, родоначелиин лозе је нај
I{Станнутија личност. Али , т ј е друго тпање и не~•амо само примера I<ana је астро
номија у лнтању. 

Cajsov veliki p1anetarijum u Kairu . -
1967. godjпe u Kairu росео је rad ve
likj planetarjjum fjrme Cajs jz Јепе. То 
је prvj ve<':i pJaпetarjjum па Bljskom ј 
Sredпjem Istoku ј u Afrjcj, Porudzblnu 
је jzvrsjlo Mjпjstarstvo za kulturu ј jп
formacjje UAR. PJaпetarjjum radj u 
okviru Generalпe kompaпjje za Ьioskope 
ј pozorjsta, koja је pod okrjJjem ovog 
Minjstarstva. 
Jenaer Rundscћau, 4/1967 Т. D. 

Veza kosmicki brod-zem1ja preko 
satelita. GODDART SPACE FLIGHT 
CENTER (jnstjtut agencjje NASA) је 
objavjo kompletnu studj ju о mogucnostj 
radjoveza jzmedu kosmjckih brodova 
,.Apolo" ј pratecih staпjca na zemJjj, preko 
stacjonarпih ZemJjjпjh sateijta. Ove veze 
Ьi se upotrebljavale u vreme kada se 
Mesec nade jzmedu kosmjckog broda ! 
Zemlje ј па taj nacjn onemogu<':i dj
rektnu radjo vezu broda sa zemalj skjm 
stanjcama za pracenje. Veza Ьi se 
odrZзvala pomocu stacjoлarnog ZemJjjnog 
sateJjta kojj Ьi Ьiо na udaljenostj 65.000 
km jza Meseca. Predajnjcj na brodu 
.,Apolo" Ьi jmaJj snagu od 20 W а radili 
Ьi ла frekvencjjama 300 MHz i 2 GHz. 
.,Electronic design", 15 avgust 1968. А . S. 

Драгослав Ексшаер 

Прстен око наше планете -
Двомесечии билтен Астроиомског дру
штва Шпаније и Латиисне Америне, 
ноји се об јављује на шпансi<ОМ језину 
у Барселони, донео је једну занимљиву 
белешну, у свом броју за месец ј)'ли
-август 1968. Ради се о појави ноја је 
обележеиа у наслову, наиме, да ли наша 
планета има nрстен? Прстен нао што 
га има Сатурн и но ји је један од најлеп
ших објената у дурбииу. 

Пољски астроиом Кордилевсни, у 
једном писму упућеиом белгијсном ас
троиому Ареиду, каже да је Земља 
онрущеиа nрстеном од метеорсне лра

шиие, нао и Сатури. Он је то от
нрио визуалио тоном Ј5 иоћи, од 9. 
онтобра до 4. децембра 1966. а у тону 
једне пловидбе бродом "Олесиица" , 
ноји је ~.мао задатак да оплови Африку. 
Десет чланова експедиције су, свани 
за себе, вршили оnсервације и мереља, 
до иајвећег стеnена тачиости. 

Материја прстеиа има облин нонуса, 
унутар којега се налазе Месец и два 
сателита од лрашиие, који су откривени 
од стране самог Кордилевског, још 
Ј962. 

Значи, зодијаналиа светлост · је све
тлост једног прстеиа "а Ја maniere 
de Saturn". Д. Е 
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Laboratorija za kosmicka istra
zivanja, jnerc jjalne navjgac jone s jsreme 
ј s jmuljranje k smjckjh usl va . U za
padnonemack m ј rrazjvackom cenrru 
IABG u Ortobruпu ~ rmjrane u labo
ratorjja za ikos mjcka ј trazjvanja, lab ra
torjja za јпе rс јјаlпе пavjgacj пе jsreme 
ј lab ratorjja za sjmuljranje kos mjckjh 
u lo ,•a. 

U lab ratorjjj za kos mjcka ј trazjvana 
postojj: 1) kljmarjzacjonj uredaj k rj ne 
zapremjлe Ј ОО m3 u kome se moze vrsjrj 
promena temperarure od - 75 do 
+ 150°С ј prjrjska k јј odgovara уј јпј 
do 50 km. ; 2) vakuum-komora za ј pjrj
vanje materjjala prj temperaturj + З00° 
ј prjrj ku 1 о-з 111111 Hg · З) sjmulat rj kjse ј 

Suпceve svetlosrj , komore za s jmuljranjc 
kos mjckih uslova ; 4) obrtne platforme, 
5) cenrrjfuge; 6) oprema za j s pjrjvaпje па 
dej stvo pada, udara i dr. 

Laboratorjja za jnercjjalne пavjgacjone 
s jsteme snabdevena је obrrлjm platfor
mama, specjjalnom cenrrjfugom i opre
mom za ispjrjvanje na viЬracjje. 

U laboratorjji za sjmuljranje kos
mjckih uslova posto jj cjljndrjcna komora 
precnjka З. 7 т, u kojoj se mogu vrsjrj 
jspjrjvanja procesa toplotпe razmeпe. 
Postoje takode i dve komore supervjsokog 
vakuиma za jspjrjvanje materjjala ј ele
menata prj prirjskи 5. 1 О-10 mm Hg ј 
specjfjcnoj snazj Sиncevog zracenja 400 
do 2000 W/т' i temperaturi 80°К. 
"lnш·avia air leua", 1968.,br.6460 

А. S. 

Radio komp1et za program "APO
LO". - fjrma RCA је isporиcjla prvj 
VVF radio komplet za program " APO
LO". Komplet omogиcava proracun 
rastojanja izmedu komandnog broda ј 
broda za spиstanje na Mesec, kao ј radjo
telefonskи vezu jzmedu nјЉ . Uredaj 
sacjnjavaju dva glavna dela·: 'VVF prjmo
predajnik ј djgjtalnj generator koji omo
gиcuje da se odredj rastojanje dva vasjon
ska broda.' 
"Electronic news" , 16 sept. 1968 

А. S. 

Novi ziroskop FGH-0401-1 za 
sisteme vodenja • - Firma Humph
rey izradila је novi zjroskop tipa FG 
11-0401-1 kojj је namenjen za sjsteme 
vodenja raketa. Izlaznj signal ро azjmutu 
moze se doЬirj ilj od specijalnog kщпu
tatora ili od preciznog potenciometra. 
2iromotor se napaja jednosmernom stru-
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ј m nap na 20 do 30 11. Telo ziroskopa 
ima precnik 95 111111 . i vjsinu 121 111111 . 

T ezina ziroskopa је 1,4 kp. 
" Av iatio11 week a11d space teclmology, 88 
196 , No. 6. 

А . S. 

Plivajиci iiroskopi "Alfa-3" za 
rakete. - Firma GENERAL PRECI
SION SYSTEM izradila ј е seriju 
pli\•ajucih ziroskopa "ALFA-З" koji sи 
primenjeni na raketama i kosmjckim 
brodo\•ima tipa "Marjner", "Surveyor" 
ј " Lunar OrЬiter". 2iro kopi serije "AL
FA-3" zat\•oreni u u cilindricno telo 
precnjka З5 ст ј duzjne 57 ст. Tezina 
zjroskopa је oko 185 р. 2jroskop jzdr
zava ubrzanje reda 200-ЗОО g. 
" Vo prosi raketnoj telmiki" , 1968, br. 4 

А. S. 

Pred1ozeno 1ansiranje dva re1ejna 
satelita za program " Apolo". Prema 
s tиdiji Ьiroa NASA-RCA predlozeno 
је da se lansiraju dva satelita za vezu od 
kojih Ьi jedan Ьјо iznad teritorjje SAD, 
а drugj iznad zapadnog Pacjfjka . Nji
hova namena је da eljmjnisu djskonti
nujret u vezama izmedи broda "Apolo" i 
kontrolпih centara na zemlji. Ovi sateljri 
се takode slиzjri za odrzavanje veza sa 
svim ostalim satelitima na visjnama od 
160-ЗООО km. 
"Elecu·onic design", 4 jul 1968. 

А. S. 

Novi ziroskopi za avione i sate
lite. - fjrma HAMILTON STAN
DARD је zakljucila иgovor sa Agencijom 
za vasionska jstrazivanja о konstrukciji ј 
projzvodnji minijaturnog, sиperstaЬilnog 
zjroskopa koji се se upotrebljavati и 
najmodernijiiп avionima i vasionskim 
brodovima. Upoџebom integralnih kola 
ziroskop се doЬiti bolje performanse, а 
сео sistem za korekcijи се Ьiti smesten u 
osnovni sjstem ziroskopa. 
" Electronic design" , 26 sept. 1968 

А. S. 

Nиk1earna energija za kosmos sa 
reaktorom "SNAP 8DR". - Firma 
ATOMICS INTERNATION је razvila 
mali, kompaktni, nиklearni reaktor, cija 
је namena snabdevanje elekџicnom ener
gijom kosmickih brodova i stanica (baza) 
koje budи izgradene na Меsеси. Nиkle
arni reaktor, cija је oznaka "SNAP 8DR" 
пapravljen је od 211 gorivnih komora 
koje sи и stапји da proizvedи termickи 

-
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snagu od 600 k\V . Pretvaranje termicke 
energije и elektricпи р tize se pomocu 
termoelektricnih pretvaraca па bazi termo
spreg va. Teziпa reaktora ј е З3 kp. 
, Electl·onics ~vm·ld" , okt. 1968 . 

А. 

Tecni magnet. - Теспi magпe t, 
nazvan i magnetsk ulje, ima izgled 
lepljive suspeпzij e s itпo jzmleveпjh ferita 
и ulju . Da se се rjce ferita пе Ьi medн
sobno sleplji\•ale ulju se dodaje oleinska 
kiselina koja oblaze taпkom skramom 
svaku cest.icu . 

Magпets.ko ulje se upotrebljava u 
v jbratorjma za jspiti vanje raketa i аv јопа . 
Опо ima оsоЬiпн da mепја konzjsreпcijн 
и zavisnosrj od veljcine magnetпog р !ј а . 
Kada је ovo dovoljno veJjko иlје se na 
ocigled posmatraca pretvara и gustt\ 
tecnost, а zatim и elasticno cvrsto telo. 
Pretpostavlja se da se tecni magnet moze 
primeniti и hidraнlicnim si temima. 
" Himija i z izn", 10/1968. 

Нови популарни 

астроиомсЈ<и часопис 

А. S. 

Број часописа ~у свету постаје све 
веlш- наравно, уопште узевши. Али, 
астрономсЈ<Их, а нарочито поnуларних 

астрономс1щх и;ма врло мало и често 

су Ј<ратна веЈ<а. На пример, у Порту
галији;, у нојој је астрономија столе
ћима у пра1пичној примени и где 
данас и;ма више астрономски:х опсерва

торцја и нешто стручнцх публцнација, 
нема нц једног јединог популарног 
астрономсног часопцса. Али, овде 

нцје реч о Португалији, већ о Север
ној Ирсној, тзв. Улстеру, ноји је са
ставни део Еаг лесне. 

У Улстерсној понрајинц Армаф, 
у истоименом граду, постоји врло 
позната опсерваторија, ноја је са пре
нидима издавач "Ирс1юг астрономсЈюг 
часописа". Овај и стручни и унеЈ<олино 
популарliИ часопис добио је од не
давно млађег популарног нолеr·у. То 
је часопис "Планетаријум", који из
даје Ирсно астрономске друштво. "Пла
нетаријум" излази нао ц "Васиона" 
тромесечно и изванредно је лепо опрем
љен теmични, а текстови су лани за 

чи:тање и врло занимљиви, а нада све 

актуелни:. До сада је изишло шест 
бројева, у нојцма има највцше матери
јала за посматраче небеских појава . 
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Часопнс је поЈ<ренут у Армафу, 
нада ј е у истоименом месту отворен 
Планетаријум . Прва два броја су 
штЗЈ"пана у И.рс1< ј , а запtм је посао 
пренет у Енглесну (Л ндон) . Уредюш 
в г чаСОf\ИСа је п знатн ирСI<И астр -

ном Патрш< Мур , ненадаш1·Ы( сарадню< 
чувеноr· ею·леСЈ<ОГ астронома, сnеција

лнсте за проу чавање Месеца - Персн 
Вилнинса . 

Драгослав Ексиmер 

СИМОН ЊУКОМБ 

Пре шездесет година умро ј е један 
од најпознатијих амери<U<.~(Х теорепt
чара астронома, Симон Њу1юмб . Он 
се родио Ј 2. марта Ј 8З 5. годцне у 
месту Уолес, у Новој Ш•<отс1юј, те ј е 
таl\о родом 1\анађанин. Пошто је 
завршио Харвардсни иниверзитет, он 
је постао асистент амерЈ{Чl<Ог завода 

за поморсне ефер~щде . 1\асније, он 
постаје диреl<тор исте установе , ноја 
издаје познати "АмеричЈ<И 1-{аутични 
Алманах". То је било 1887. I"одине и 
он на том полощају остаје две деценије. 

Радови Њуномбови су врло разно
врсlщ н готово уве1< од прворазредног 

значаја . У сарадњи са Албертом 
Абрахамом Мајнелсоном, Њуномб је 
успео да врло тачно одреди брзину 
светлости, што представља врло ващну 

етапу у изучавању ове необично важне 
нонстанте . 

Његов р~д на пољу положајне 
астрономије Је врло значајан. У са
радњи са астроноАюм ВиљемОА\ Хилом 
објавио је таблице о нретању Сунца 
Ј·( веЈщ1щх планета , ноје су необично 
nрецизне и употребљавају се и данас 
у пра!<Си, прилююм разних астроном

сних нал•<улација. 
Њуномб је био и врло добар по

сматрач , те је оставио за собом бројне 
посматрачЈ<е дневliИЈ<е и податне. Али, 
не само то, он је сабрао многа астро
номсна посматрања из минулих векова, 

почев још цз старог вена, па све до 
средљег. 

Симон Њуномб је танође подробно 
изучавао нретаља Месеца и тзв. уну
трашљих планета. Код Месеца је при 
проучавању љеговог кретаља избацио 
Ј<оренцију, ноју је увео познати астро
нем Ханзен (прцписцвану дејству Ве
нере) и заАtенио је једном чисто емпи
ричком норенцијом. 

Њуномб је сачинцо многе таблице 
ц помЗЈ'ала. Тано је саставцо и таблице 



24 

за израчунавање старнх помрачења 

Сунца. Исто тако врло брижљнво 
је проучавао нретање сател нта, нс 

само Земљнноt·, ве l1 и остал нх планета, 

а нарочито 1щх Урана и Нептуна. 
Треба танође сп менути и врл добар 
наталог основних звезда, нојн ј е о 
м н гоструне t<ористн у астрономији. 

Био је в ел ини популаризатор а стр -
номнје. Имао ј е у 1-[смачно i тесног 
сараднина на том пољу извесног Ру
долфа Енrелмана са но јим је прнрепно 
европско издањс своје "П пу ар 11 с 
астрономнј с" . Н , он ј е ~-~аписао 11 
популарну ю-ьигу " Звезде , на 11 

"Мем аре ј едног астронома" . 
Умро је 11 . ј уна 1909. годи не , у 

Вашингтону , оставивши за собом ве
лю<и и трајан опус. 

Драгослав Ексищер 

Koliko materije padne svakodnev
no na zemlju iz meduplanetskog 
prostora. - Vrlo ј е tesko odgovoriti 
na postavljeno pitanje. Najmanji иdео 
pri ovome imajи meteoriti . Naj veci deo 
materije koja pada na Zemljи ј е и oЬiikи 
mikrometeorjta - tako malih cestica 
da ne postajи vjdljive - kao meteor j -
prodirиcj kroz atmosferи. Ispitivanja 
sadrzaja nikla tl sedimeпtjma morskih 
dиblna иkаzији da dnevno na сеlи Zemljи 
pada nekoliko l1ilj ada tona materije. 

Drиgi prilaz proЬienш potice od 
osobenog l1emij skog sastava s ilиrinskog 
stenja и Aиstraliji . Ove sadrze па 1 atom 
reniиma 8. 7 atoma osmiиma, sto jako 
odstиpa od slojeva oblcпih steпa и ko
jjma ima podjedпako ova dva retka ele
menta . Poslednje aпalize hondritskih me
teorjra pokazale sи da odпos osmiиm
reniиm iznosj Ј 1.4. Prema tome, jzgleda 
da ovo povecanje potice od vanzemaljske 
materije. 

Ј , W. Morgan (Aиstralij ska komjsija 
za atomsku energijи) smatra da је veoma 
verovatno hondrjtsko poreklo reniиma ј 
osmjиma, ј tvrdi da ј е za prisиstvo osmiи
ma u stenama manje verovatno da potice 
do kontaminacije, vec od relativnog obllja 
hondrjta. 

Iz raz\jke yjsine ј starosti izmedи 
vrha ј podnozja stena, jzracuпat је jzпos 
sedjmentacjje. Ako se komblпиje sa 
gustinom stene ј proporcijom оs п1јиmа 
и njoj, dolazi se do jznosa и kom·e se 
os mium deponиje u gramovjma na 1 kvad
rarnj cenrjmetar ј na Ј godjnu. А posto 
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је obl lje osmiиma u hond.ritima poznato, 
dolaz i se racunskim putem da vanzemalj
skog materija\a и jednom daпu pada na 
celu Zemlju 8000 tona. 

Qya е \rredtюst lepo slaze sa rezuJ
tatom drugЉ metoda odredivanja n . pr. 
i z пosa ni_kl a u Antarkticnom Iedи . Dr. 
Morgan prema ve mu ovome zakljиcиje, 
da је kolicina \ranzemaljske materije 
koja pada na Zemljи Ьila konstantna и 
poslednjih 400 miJiona godjna, od kako 
sи se nagomilale s ilиrske stene. On na 
krajи naglasava da је svoj rad obavio 
па оsпоvи jedпog j ediпog primerka. 
" ky and Teleskope" , R. D. 

vembar 1968 

Opsta relativnost kao jedinstvena 
teorija. - Najnovjje ponovno bиdenje 
interesovanj e za opstи relativnost ј njenu 
vrednos t narocjto је podstakao R . Н . 
Dicke sa иniverziteta u Prjnceton-и . 
Ovaj fizicar zastupa tako zvanu Brans
Dicke-ovu ili skalarsko-tenzorsku teo
rijи gravitacije, ро kojoj se gravitaciona 
konstanta Ne\vton-ove teorije menja sa 
\' remeпom . 

U casopjsи "Physjcal Review Let
rers", Eugen Gиth jz Nacjonalne labo
ratorije Oak Ridge izrazava neslaganje 
sa tvrdenj ima kao sto su "ш је opsta 
relatjvnost i1i skalarsko-tensorska teorjja 
pogresna", odnosno "opsta relatjvnost 
s\jcno svakoj drugoj teorjjj ostaje kao cvrsta 
ј\ј pada и zavjsnostj od njenog slaganja 
ili neslaganja sa opitjma". 

Dr. Gиth navodi da је slaganje sa 
opitom potreban ali ne i dovoljan test, 
jer sve и fjzicj vazi samo do jednog od
redenog broja decimala . On kaze da се 
bиduca istrazivanja mozda uciniti po
trebnim korekcije u opstoj relatjvnosti , 
ali ona се uvek ostati prva aproksimacija 
posle Ne\vton-ove teorije gravitacije. 
Mozda се i Brans-Dicke-ova teorija 
Ьitj prva aproksjmacjja posle Ejnstein-a, 
ali za sada nema sigurnih dokaza za to. 

Opsta teorjja relativnosti, jedina medu 
svojim rivalima, pruza jednacine kre
tanja nekog tela u vremenu-prostoru 
bez uvodenja ijedne nove univerzalne 
konstante . Prema shvatanju autora, to 
је njen fundamentalni znacaj, dok su 
korektna predvidanja (gravitaciono po
meranje ka crvenom, povjjanje zvezdane 
svetlosti u gravitacionom polju, pome
ranje Merkurovog perihela) samo na
grada, kao neka vrsta "dividende". 
"Sky and Telescope", R. D . 

Novembar 1968 

ВАСИОНА XVII. 1969. 

Стручпи прилози 

ПРИКАЗ ТЕОРИЈЕ МОЋИ Р АЗЛАГ АЊА 
(РАЗДВАЈАЊА) ОКА И ОПТИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

1. Увод 
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Сnособност једног оптичн г система (па н Ol<a) да разлонщ (раздвојн - раз 
шшује) две ИЛI·I више међусобно блисюtх групнсаних тачана , линија ситю!Х детаља 
или далекнх предмета наз нва се м о li р а з а г а њ а (р а з два ј а њ а) . Она се 
мери најмањнм растојањем између две блнсне суседне тачне л нније, ситна юш далена 
предмета изращеног у дужним јеДI-rницама, IIШI бројем ю-щјз садржаних на јединицн 
дужюrе Иm{ пан реципрочном вредношliу гранич ног (минималног) у гла под но јнм 
се види љихов разман изражен у мю-rутама. 

Проучаваље моliи разлагања није важно само у циљу м гуllности раздвојеног 
виђења две ју самостално одвојених бшtсюtх тачана вeli и зато да испитамо да л и lieмo 
моliи вщети две нрајње та чне на једноме предмету , јер од т га завнси да ли lieмo 
видети Ј{ сам предмет. 

Апстрахујуliи утицаје аберација оптичнога система, мoli разлагаља зависи од 
обл1-1ка , величине и растојања дифракциошrх слина које одговарају посматраним 
предметима , нао и од струt<туре појединих lieJщja (редовно чепнћа) мрежњаче или , 
у случају фотографсне плоче, од струнтуре љеног емулзноног слоја. 

Из физич•<е оппrне познато је да због таласне природе светлости, пptt љеном 
наиласЈ<У на непровщне преграде, односно nришџюм љеног пролаза кроз ограни

чеља појединих отвора настаје дифракција услед чега се од тачt<е nредмета образује 
фигура у вщу дифранционих пруга или Ј<олутова што зависи од тога да ли ј е отвор 
правоугаоног или нружнога облина . ТаЈ<ва фигура се назнва дифранциона слина . 

Облин д1-1франционе слю<е, у случају отвора t<ружнога облю<а , прЈ.tназан је 
на сл . I .IЬ, а графЈ.tн кој н nредставља интензивност осветљеностЈ.{ нано централнога 
дЈ.tсна тано и узастопних нонцентрцчнЈ.tх нолутова поназан ј е на сл. Ј .1 а . Крива 
интензивности дата је у фуннцији синуса углова 0' између nојединих сt<ренутих 
зранова ноји образују минимуме интензивности и нормале на раван отвора. Данле , 
на ординати су нанете интензивности осветљеностц, а на апсциси вредности 

1,22 л 
si11 О'""' -- · 

D ' 

2, 233 л 
1:); 

3,238 л 

D 

које дају положаје узастоnних мини,\\ума. Овде D означава пречник кружнога отвора, 
а Л таласну дужину светлосног извора. Из сл. Ј.\ а видимо да се у поређељу са но
личивом светлосне енергије ноја је пала на све нонцентричне t<олутове на централном 
диску налазц гро- ot<o 85 % - светлосне енергије , те можемо сматрати да је слика 
тачке - предмета - представљена nовршином централнога дисна односно размаком 

цзмеђу nрвих (левога и деснога) минимума. 

1 
: 122 ,\ 
• --'-'=---

D 
_ 2Ј3З)о. 

Ј) 

е~~х 

121Л 

D 
,Ј 2Ј4Л 

ј) 

Cл. l . l.a Сл. 1.1.6 
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Као што ј е нанред п на зано (сл . Ј.Ј . а) ннус угла !1' Ј < ји образу ј е норма Ја 
повучена нроз центар централнога дисна са п равом (зра Ј<Ом) но ја пролазн нроз први 
мЈщимум дата ј е формулом 

1,22 ).. 
sin !1' = 

D 
( Ј . Ј ) 

а пощто је , нао ш т hемо насннј е в ндети , угао П'у овоме случају м ал н то можемо писа п Ј 

Ј ,22 Л 

D 
( Ј . Ј !) 

Из ове формуле вндимо да угао !1 ' опада са повеh<tњем п речннна D отвора 
светЈЈОСНО Ј' снопа. Према томе унолюю је дијафрагма отвора односно улазна пупнла 
оптичног система већа ут лино ће и димензије (пречнина) дифранцноне слиЈ<е бнти 
маље , тј . , при ветпюм отвор у сл и на ( ј едне та чне) he тежити на облиЈ<у и д Јоlмензи 
јама једне та чне . 

Полупречю~Ј< централНО Ј' дi-\СЈ<а у простору СЈЩI<е дат ј е фор~1улом 

r ' = 
1,22 ).. 

2n ' s iп u' 
( 1.2) 

где ј е n ' 1-\Нденс преламања средине у простору СЛЈ1 Ј<е, а u ' апертурни угао у истоме 
Du 

простору ноји можемо заменити изразом - . Овде је х' удаљеље слине од оптич -
2х' 

нога система . 

2. Moli разлагања (раздвајаља) објектива 

На слици 2.1. приназан је танни позитивш1 ОПП\ЧЈШ систем S но ји у овоме 
случају моще представљати један објеЈпив извесног оптич i<ог инструмента (фото
графсног или пројенцноног апарата или паЈ< визуелног инструмента) ограничен нруж
ном апертурном дијафрагмом D . 

Нена се у простору предмета налазе два светлосна извора у виду тачана А и В. 
У равни слине услед дцфранције уместо тачана А ' и В ' добиhемо љихове дифрЗiщионе 
слине Ј<оје смо означцли са два I<руга полупречнш<а r '. Однос интензитета главнога 
мансимума према следеhим узастопним сенундарним маЈ<сцмумима стоји у размери 
1 :0,045:0,01 б цтд. Обзцром на ову чИљеницу - нао што је и напред речено -уместо 
целе дифра1щионе слине узимамо само централни дисн но ји припада првоме главноме 
мансцмуму, дон остале маi<симуме занемарујемо. Ови централни дцс1юви се у верти
налној равни пројентују у виду дужи а'- а ' и Ь'- Ь ', а на профилници у виду горе 
поменутих I<ружних дис1юва (!<ругова). Као што се види из слине 2.1 . центри ових 
нругова А.' и В' односно А" и В ", се налазе на 1-\Стоме угаоном растојаљу !1 ' нао и 
тачне- предмети А. и В па је !1 '=!1 . У приназаноме случају тачне А и В се налазе 
џа танвоме растојаљу да се љихове дифранционе слине представљене централним 
ди·сновима чан и не додирују. Одговарајуhи дијаграми расподеле интензивности 
осветљеиости за дати случај приназани су на слици 2.2. Главни мансимумц се налазе 
та1юђе на растојаљу А. ' В ' односно А." В " Ј<о је одговара СЈщци 2.1. 

Обзиром на то да су ове слине довољно разманнуте, а и разлиЈ<е интензивности 

између љих и интензивности у међупростору I<оји их дели велине , то he и нонтраст 
бити велцн па са сигурношhу мощемо тврдити да he се ове две слине видети раздвојена. 
' Прцблищимо лц тачне , А. ц В тј . ано смаљимо љихово расто ј аље, тада he се и 
дијаграми расподеле светлосне енергцј е приблцжавати. 

Према Рејли-у (Ray ligh), а и опитима ј е потврђено r .a ј е гранични (најмаљи) 
разман- односно угао - прц номе се могу две тачне још видети раздвојена, онај 
nри номе први минимум (први тамюt Јюлут) ј едне дифракционе слине nролази нроз 
nр"ојенцИ:ју главнога мансимума, односно нроз 11ентар централнога дифранциоиог 
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ДИСI<а . Такав случај положаја тачана А и В приназан је на слици 2.3. , а положаји 
дијаграма расподеле светлосне енергије nр~1казани су на слици 2.4. У томе nоложају 
дијаграма ордИНата пресеЈ<а нривцх цзносц оно 0,4 дела од ординате главнога манси
мума . Пошто се nри суперпозицији интензивности осветљеностц сумирају то ћемо 
на средонраhи растојања А. " В" вцдети само један nад осветљености у виду седла 
I<o j~t износи 20% од интензцвности осветљености у главним максЈџо~ умима. Резул
тујуhе нитензивности дате су задебљаном седластом (конкавном) нривом ноја спа ја 
два мансцму~1а , а мансимални пад иитензивностц се налази на дну седла . Збш· ове: 

разлцке у интензивности између два максимума ми још запажамо да постоје две r.и
франционе слцке те из тога закључујемо да посто је и две тачне - предмета "'а 
извесном разману. 

Сл. 2. / Сл. 2.2 

Услед. суперпозцције енергије цзмеђу главнога мансимума и првога сеЈ<ун
дарнога мансцмума једне и друге дифракциоие слике резултујућа нрцва интензцвности 
Централнога диска се ипан меља , што је назначено задебљаном контурном линијом . 

Сл. 2.3 

Даљцм смањиваљем растојаља између тачана А. и В опадаhе ц разлю<а између 
интензивности осветљености (ноордината) оба максимума и интенэивности осветље
ности дна седла те наше оно неhе бцти: у стаљу да осети ту разлцну тј. нащим чулом 
вцда неhемо моhи осетити да светлост долази са два светлосна извора па ће нам из
гледати да постоји само једна тачна - предмет. 

Сл. 2.4 Сл. 2.5 

На слИци 2.5. снимљена су два светлосна извора једним фотографским об
јективом са улазном пупилом (дијафрагмом отвора или пречником објектива) осредље 
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iзеличине. Светлосни извори су се налазили на тр11 разл ичита међусобна растојаља . 
Посматрајући фотографије идући с лева на десно запажамо: између прве и друге 
светле тачке растојање је било танво да се не понлапају чаЈ< 1щ први минимуми двеју 
дифранционих слика те обе слике видимо врло лано потпуно одвојено; то је случај 
слике 2.2; између друге и треће дифранционе слине растојање је тюшо да се први 
минимуми (леви и дес1щ) двеју дифранционих слика понлапају; посматрајући треt.у 
и четврту слш<у видимо да се та чне (извори) налазе на таЈ<воме растојању да се главни 
максимуми налазе изнад првих минимума, то је случај слине 2 .3. односно 2.4. 

Из изложенога видимо да је граничии (минимални) угао под но ј им ће оппrчюr 
систем образовати слш<е двеју тачана (детаља односно предмета) одређен предњом 
формулом 1. 1. где је D преч ник апертурне днјафрагме односно у лазне пупилс оптично1 · 
система. Реципрочна Ј:!редност овога угла нзраженог у минутама даје величину моћи 

разлагања . 

Аtю са х означимо одстојање од објентива (у лазне лупилс) до тачне предмета, 
са r растојање између тачана предмета А и В тада ћ.емо заменом вредности n = r /x 
у формули 1 .1 добищ формулу 

Ј,22 л 
r ~ x --

Du 
(2. 1.) 

иоја нам даје минимални лm{еарю1 размаи између двеју тачаt<а - предмета ноје мо
жемо у зависности од величине пречнииа Du улазне пупиле (обје1пива) разложити 
(видети раздвојене) са даљине х. . 

Када нам је позната даљина х до двеју тачаi<а А и В тада ћемо из прорачунатог 
угла n '= n по формули (2.1) наћи минимално линеарно растојање између двеју 
тачана (линија, детаља итд .) А и В при номе 1\емо ове тачне разлощити (раздвојити, 
видети раздвојене). · 

Означимо сада са х ' одстојање тачана - слике А' и В' дифранционих слина 
тада ћемо имати да је n' = r ' /х', па заменом ове вредности у формулу Ј.\ добијамо 

r'= х'1,22Л (2.2.) 
Du 

То је формула ноја нам даје минимално растојање r ' ноје мора постојати између цен
тара А' и В' дифранционих диснова да бисмо слине двеју тачана- предмета могли 
видети раздвојене тј. са сигурнош.t.у тврдити да се те тачне у природи не понлапају. 

Ано се два светлосна извора (две тачне) налазе на велш<ом одстојању од об
јектива тј. на прантичној бесноначности (на пример две звезде па и ближе две тачне 
једнога предмета) ноји са центром улазне пупиле (објентива) занлапају угао n тада 
ће се њихове слике образовати у щищној равни, па ћемо у предњу формулу ставити 
х' = f' оЬ, где је f'ob щищна даљина објентива. Формула 2.2 . гласиhе онда 

f ' 
r ' = 1,22 Л ~ (2.2) 

D" 
. Да бИСМО доб.ИЛИ ПраЈ<ТИЧНУ формулу За ГраНИЧНИ угао разлагања n у ССI<уН-

дама · у фуНЈ<цији отвора једнога оптичног система , односно улазне пупилс, у формулу 
Ј .1. ставићемо 1 " = 4,85.1 о-• радијана ; узсћсмо у обзир срсдњу таласну цужину сун
чеiог спеитра изражену · у милиметрима Л = 0,55џ. = 0,55.10-3 mm, па ћсмо за 
~чнии улазне пупилс Dн изражен у милимстрима добити 

'.'. Ј,22Л 1.22·0,55·103 

n.4,85.JO-· = - -
Du Du 

> . 
или са довољном тачношћу за праису 

Г\U 

•• rh 
138 

Du 
(2.3. ) 

То је праитична формула за . гранични угао разлаrања (моћ разлаrања) објек
тива оптичюtх инструмената цзражен у сеиундама. 

(Наставиhе се) Ип:ж. Иваи Шu,uuli 

т 
1 

"АПОЛО 8" 11 "АПОЛО 9" 

Месечев модуп - снимак Давида Скота из командног модула "Аноло 9" за 
време лета око Земље 7 марта 196!1. 

Занимљиви ЈСратер "ГоЈ(ЈЈеввус" (доле), са пуЈСотииама,- сввмаЈС од 24 ·децембра 
1968, са "Апола 8", са висине од око 110 км. 
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ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ МОЛЕ СЕ ТАКОЪЕ ДА У КРУГУ 

СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА НАЪУ НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА И ПРЕТ

ПЛАТНИКЕ "ВАСИОНЕ". 
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APOL0-9 - ISPIТIVANJE МESECEVOG MODULA 

Vrlo tз/:по spu staпje broda "А.р lo-9" u talase Atlaпrj.ka 13 marta 1969 g. ozпatilo 
је uspesaп kraj пaj amЬicjozn.jj eg pr jekta SAD u programu spustaпja па Mesec. Ustvari, 
О\' Зј let је Ьi tako u spesaп, da su se strul:njaci ameri/:ke orgaпizacije za vasjoп ska ј trazj
vanja ASA и prvill mah pitali da li sledeci projekat ,.A.polo-10", planiraп za maj ove 
godjne, mozda moze da е роrрило izostavj. Posle ovog leta пiје vise Ьilo sиmпје и mogucnost 
da se amcrjёkj astr паиti и sреsпо spu te па Mesec ј ропоvо \'Гаtс па Zemljи. 

О поvпј zadatak O\'Og leta sastojao se и tome da па orЬit.i oko Zemlje posada va
s ioпskog broda "Apolo-9" izvede razdvajaпje komaпdпo-servjsпog modиla od Meseёevog 
пюdиlа ( ,.раиk" ) kojjm t.reba и koпacnom leru da se izvede s letaпje па M esec (projckt 
,.Ар lo- 11 "), zatjт da obav j рге l аzепје iz modи l a и modиl za vreme leta, izlazak jz broda 
sa ,.semjom ' kroz va јопи, ропо п sрајалј е оЬа modиla ј kопаёпо sletaлje и talase A.t
laпtika, bez Mesecevog modи l a koj i о taje da kruzi oko Zeшlje do uпi s teпja, и led zagre
vaпja и slojevima atmosfere. 

Djrektпe ргјргеmе za let broda ,.Аро\о-9" po/:e le sи odmal1 posto је vasioпskj brod 
,.Apolo-8" пapиs tio svoj и l aпsirпи rampи i dопсо SAD do sada пajveci trjи.mf и ovoj 
oЫasti tehnike. Posle serije pгove t·avaпja e lemeпata поvе vasjoпske пaprave, sve је Ьilo 
sрrсшпо za pl aпiraпi darum poletaпja - 28 februara 1969 god iпe. Nezпame greske и 
sistemu иpravljanj a ј пavjgacij e kошапdпоg modula su brzo otklonjene jedлostavпom 
zameпom elemeпata kojj sи pokaz jvali zпake пes j gиrпos ti , tako da је zakazani dаtиш leta, 
sto se tiёe telшike , ostao nejzmeпj eп . Medиti.m, пepredvideпa prehlada kosmoпauta иti
cala је da se poletaпje broda odlozi za 3 dапа. Imajиcj и vjdи da иkuрпа iлvestiraпja и 
projekat ,.Apolo-9" staj и SAD 340 milioпa dolara, ovo odlagaпje па zahtev strиёnjaka 
organizacjje NASA. smat.raпo је kao роtрипо opravdano. 

Plaлirani 10-dпevпi boravak vasioпskog Ьгоdа "A.polo-9" и риtапјi oko Zemlje 
ima za osпovni cilj jspitivaпje M esecevog modиla ("pauk"). 

Meseёev brod - pauk је tezak 16 t ; пjegova izgradnja је traja\a osa.m godiпa i sta
jala је 2 шjlijarde dolara. Ima dva dela sa samostalnim raketnim motorima. Spoljпi omota/: 
Meseёevog modиla (Ьrod-pauk) оdЬасије se prj иlaskи broda u vasioпski prostor. Brod -
раиk је koпstrujsan samo za boravak i rad u "prazпom prostoru", te se ne шоzе spиstiti 
- vrarjri na Zemljи . SиdЬiпа astroпaиta и Mesecevom modиlи, kada је isti odvojen od 
komaпdno-servjsпog modula, и slиёаји da se пе moze obavirj spajanje sa komandnim 
modиlom- је јаsпа . Brod - pauk jma milioп delova i svj опј morajи da rade пepogresivo. 

Ovaj dvostepeni aпsambl vec је ispjtivaл и риtапјi oko Zemlje и programи "Apolo-5" 
и januarи Ј 968 g.- ali bez posade. U ovom projektи ("Apolo-9") to treba ponovitj sa po
sadom иz dodatni raпdevи i proverи odvajaпja ј spajanja. Ove maпevre astroпaиti treba 
da obave и tokи prvih pet dапа leta - а potom da пastave mirпjje krиzeпje oko mase pla
пete, sa cj ljem da пaprave sto vjse fotogгafija nјепе povrsjлe korjsteCi razlicjra tehniёka 
sredstva. 

Laпsiranje broda obavljeпo је 3. marta 1969 god iпe sa pozпatog poligoпa za vasionska 
istrazivaпja Кејр Keпedi. Posadи broda saCiлjavali sи Dzems Mekdivit, Dejvid Skot i 
Rasel Svajkart (James А. Мс Divjrr, David R . Scott, Rиssel L. Schweickart). Mekdivjt 
је imao иlоgи komaпdaлta celokиpпog projekta, pjlot komaпdnog modиla Ьiо је Skot, а 
Meseёevog modиla Svajkart. Mekdivjr ј Skot sи vec leteli u vasioпi : Mekdivit је sa Ed 
Vajtom јШlа 1965 godiпe leteo и brodи "Gemini 4", dok је Skot sa A.rmstrongom saci
пjavao posadи broda "Gemiпi 8" и martu 1966 godiлe. Svajkartи је ovo Ьilo prvo va
sjoпsko риtоvапје. 

Bиsterovaпje је kao i оЬiёnо obavljeпo trostepenom raketom ,.Saturn 5", ёiја је 
tezina na startu izпosila (ukljиcиjиCi vasioпski brod i Mesecev brod - pauk) oko 2.950.000 
kp. Ova varjjanta rakete "Saturn 5" nesto malo se razlikиje od prethodno иpotreЬijavaпih 
i to u sjsremи telemetrjsanja i и роvесапји sj le potiska motora drиgog stepena. Tacno u 
16.00 ёasova (srednje griпicko vreme) kompletan ansambl raketa nosa/:- komaпdni mo
dиl - Meseёev modиl krenиo је bez ikakve pogr·eske sa svoje starme rampe. Dva miпиta 
i 14 sekипdj kasnije prekjпиt је rad motora prvog stepeпa (5 raketпih motora tipa F-J) i 
prvi stepeп se aиtoшatski odvojio. Motori drugog stepeпa (5 motora tipa Ј-2) ukljuёeni 
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su odmah pos1e toga ј radj)j su oko 6 1/2 miлuta kada је ukljucen motor treceg stepena 
pomocu koga su komaлdni modu1 ј Mesecev modul ubaceni u putaлju na 191 ,4 km. Sa 
ukupnom tezinom od oko 150 t ovo је Ьiо najveci vestacki sate1it koji је putovao tako da1eko 
ро роtалјј oko Zem1je. 

Prva g1avna operacija !1 toku zadatka odigra1a se na 1 cas i 43 minuta pos1e 1ansi
ranja. Ona se sastoja1a u odvajanju komЬinacije komandno-servisnog modu\a od treceg 
stepena (kojj jos uvek drzi Mesecev modu1). Komandna kapsu1a sc potom okrcnu1a za 
180° i poveza1a (zabravila) sa Mesecevim modulom. Najzad su se uлutras nji pritisak u 
komaлdлoj kapsuli ј Mesecevom modu1u izjedлacili , ра se treci stepen odvojio od njih. 
Motor treccg stepena se ponovo aktivira ј odnosi ovaj stepen na stalnu putanju oko Sunca. 
Najzad astronauri aktiviraj u kratko raketni motor servisnog modu1a, koji postav1ja ovaj 
modul na orЬitu od 243-290 km. Potom se izvodi niz manevara oko ose propinjanja va-
1janja ј skretanja. 

4. marta u 14.12h Mekd ivi t aktivira g1avni motor servisnog modu1a ро drugi put, 
ра to kasnije ponav1ja jos dva puta u toku dana. Ova paljenja raketлog motora uvode va
sjonski ansamЬI u Zem1jinu putanju па oko 400 km visine. 

5. marta, tj. treceg dana 1eta, prvo Svajkart а potom Mekdivit prov1ace se puzanjem 
kroz tune1 koji povezuje komandni modu1 sa Mesecevim modulom. Ovo је prvi put da 
jedan astronaut pre1azi direktпo jz jednog vasionskog broda na orЬiri u drugi " bez iz1a
zenja ј setnje kroz prostor". Prelaz је Ьiо, medurim, nesto zakasnio u odnosu па p1anirano 
vreme iz tehnickih razloga. U novom mestu boravka, Mesecevom modu1u astronautj 
Svajkart ј Mekdivit provode oko 7 casova i to vreme koriste za proveravanje raznih sjstema 
te1eskopa promen\jive S-band aпtene, motora za si1azak, sis tema za uprav1janje koji saci
njavaju cetirj m1aznika smestena oko te1a Mesecevog modu1a. ТУ emisija jz uлutrasnjosri 
Mesecevog modu1a da1a је dobru sliku dok је reprodukcija zvuka Ьi1а пesto izoЬ\icena. 

C:etvrri dan astronauticke aktivnosri Ьiо је mалје - vjse ро programu mada је 
Svajkartova p1anjrana setпja u trajanju od 2 casa jzosta1a. Ova vanbrodska vasionska de-
1atnost uk1jucjva1a је Svajkartovu setnju drzanjem za ogradu па rastojanju od Mesecevog 
do komandлog modu1a ј de1imjcno spustanje u njega - alj pro1azna " morska bo1est" koju 
је astroпaut osetio jzmeni1a је prvoЬitпi p1an. Ра jpak, astronaut Svajkart је napusrio Me
secev modu1 na jz1azna pomocna vrata ј stajao је oko 37 min na tzv. tremu. Za ovu aktjv
nost, on је Ьiо obucen prvj put u vasionsko ode1o specija1no konstrujsano za jspitivaпja 
na Mesecu. Ovo ode1o ima tezjлu od 25 kp ј kosta1o је oko 300.000 do1ara. Takode је prvj 
put koriscen autoпomni sistem za odrzavanje zivota ast.ronauta van broda. Pozпato је da 
su do sada astronauri Ьi1ј vezani tzv. " pupcanom vrpcom" za matjcnj brod. Za vreme sta
janja па tzv. tremu astronaut Svajkart је jmao specjja\ne papuce. On је snimao foto-apa
ratom ј kino-kamerom, sto је kasnjje prenoseno TV-putem. 

Dva vasionska broda, komЬinovani komaпdno-servjsnj modul i Mesecev modu1, 
osta1j su zajedno 54 casa 47 mjn. - sto pretstav1ja najduzi perjod u kome su dva posebna 
vasjonska broda sa posadom 1ete1j spojenj u jednu ce1jnu kroz vasjonska prostranstva. 
Sedmog marta posada је izve1a najvaznijj ј najrjskantпjjj manevar - odvajanje i ponovno 
spajanje dveju 1ete1jca sjmu1jrajuci tako onaj manevar kojj posada treba da izvede u letu 
na Mesec ("Аро1о-11 "). Da Ьi ovo jzve1j Mekdjvit i Svajkart su ponovo pros1i kroz tune1 
i vrati1j se u Mesecev modu1. U 12.38 casova za vreme 59-tog oЬi1aska oko nase planete 
razdvajanje је jzvedeno. U toj fazi dos1o је do kraceg prekida u radu kada se jedna od 12 
reza za spajanje kasnije otvori1a - а1ј је ovo Ьi1о brzo poprav1jeno. Na relatjvno kratkom 
rastojanju modu1i su lete1i oko 45 mjnuta. Za to vreme Skot је preg1edao · i fotografisao 
Mesecev .modu1, dok је Svajkart jzvodjo raz1jcjta proveravanja ј manevre koji се se javjti 
prj letu na Mesec kada pj1ot Mesecevog modula bude pokusavao da se ponovo spoji sa 
brodom-matjcom. 

U 13.50 cas. aktivjran је raketni motor Mesecevog modu1a za sj1azak u trajanju 
od oko 25 sek. Projzvedenj potjsak jznosjo је od 476-4.544 kp i to је us1ovi1o postav1janje 
Mesecevog modu1a na putanju oko 22 km uda1jenu od komandno-servjsnog modu1a. U tak
voj formacjjj nastavljen је da1jj 1et dveju leti1jca. U 14.41 raketni motor Mesecevog modu1a 
za si1azak ponovo је aktjvjran ј rastojanje jzmedu dvaju modu1a povecano је na 170 km. 
Svajkart је tada odvojjo deo za spustanje - sjmulirajuci tako buduce po1etanje sa Meseceve 
povr§jne - pustajucj ga u skoro kruznu orЬitu oko Zem1je na oko 160 km visjne. U da1joj 
sjmulacjji poduhvata za let na Mesec astronaut se ponovo prjmakao komandno-servjsnom 
modulu i spajanje је obav1jeno u 18 .. 59 casova (s1.) Ovo spajanje је vrlo efikasno izvedeno 
bez ikakvih mehanjckih poteskoca. 
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. Ovaj uspelj maлeva.r pok~zao је prvj put da su Amerikanci u stanju da spoje dva 
vasюnska broda sa posadom - 1ako )е to prvo pos1o za rukom sovjetskim kosmonaurima 
(\etovj !'Sojuza 4" i "Soj ';lza ~"). C:im su se dva astronauta vrari1a puzanjem natrag u ko
mandш modu1 deo za d1zan)e Mesecevog modu1a ponovo se odvojjo ј njegovj motori su 

Komandno-servisni modul (dole) i Mesecev modul (gore) neposredno pred spaianje 
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aktjvj.rani komandom sa Zemlje. Mororj sи radjlj 6 mjnиra sve dok sve goгjvo njje ne talo 
ра је leteLjca dosrigla риrапји sa perjgejem 231 km ј apogejem od 6.940 km. Ка ј de za 
sjlazak tako се ј ovaj deo konacno sagoreti prj povratku и Zemljinи atmosferи. 

Ро zavr~etku ove faze radnj program astronauta se znatno smanjjo ј pret tojalj sи 
Iak~j daлi . Osmog marta jedan od motora komand nog modиla njje se mogao akrivjrari 
ali је to vec и sledecem obilaskи oko na~e planete orkloпjeno . Astr naиri sи akrjvjrali glavni 
pogonski sjsrem servisпog modиla nekoljko риtа. Rad morora ј е иcjn.io ( 10. marta) da е 
vasjoпskj ansamЬI povrari na el jp rj cnи риtапји sa perjgejem od 176 km ј apogejem od 542 km . 
U tokи rog istog dana doslo је do dve manje nezgode: pregrevanj e jednog od rezervoara 
gorjva kao ј los rad jednog venrilatora. aravno ovo је odmah otklo пj e no. D aljj program 
akrivnosri astronaиta ogranicio е na rиrjnske probe ј fotografi а пја. К rjscene sи razlicjre 
kamere specjjalnj fjJuj , kolor ј jnfra-crvena fotografija. 

12. marra ро ada Apolo - broda bjla је opet иgl avпom zaиzeta sпjmanjem foro
kamerama i kino-kamerama. Onj sи rakode иосјlј sateljr "Pegasиs" kojj је lan јгап pre 
cetirj godjne ј to na ra tojanjи od ko 1.600 km od Ьгоdа na pиtanjj сјја је vjsjпa 140 11111. 

Ovaj sateljr l ansjraп и сјlји mikro-meteorolo kjh ро matranja spada и naj\rec':e sateljre 
Iansjrane и ove svrhe. 

Zbog jakjh vetro\•a ј tala а kojj sи besnelj и ЬJj z jnj Bermиda, oznacenjl1 kao оЬiа t 
gde "Apolo-9" treba da sleri , srrucnjacj organjzacjj e NASA pomeгjlj sи mesto letanj a 
ne§to jиznjje. Ovo је prjmoralo as tronaиte da naprave neplaпjгano jos jedah krug oko Zemlje 
ј da tako zakasne sa spиsranjem za 90 miлша . . 13. marta и 13.54 prj kt·ajи svog 138-og krttga 
zavr~en је rad glavnog motora seп•isпog modиla. U 16.31 motor је aktiviran poslednji риr. 
Vasionski brod se nagnиo za 45• i servisni modиl је odbacen pre nego sto se posredstvom 
komandлog nюdиla prislo maпevri sanjи tt ciljи иlaska и atmosferи. Na pocetk-u ove faze 
servjsni modиl је pиtovao sa oko 20.000 kт/ћ , а temperatиra na zastitпoj korj iznosila је 
2.210•с. Zbog иticaja jonjzacije prekjnиra је radio- veza komaпdnog centra sa kapsиlom 
u trajanju od oko З mjnиta. 

Konacno, spиstaпje kapsиle sa astroпaиt.ima objavlj eпo ј е па oko 290 km istocno 
od ostrva Grand Tиrk (Bahamskз Ostrva) i na samo oko 5/иll od no аса aviona "Gиldalcanal ". 
Operacija "Apolo-9" zavrsena је tako и 17.01 , tacno 10 dапа 1 cas i 1 mjnиt od treпиtka 
kada је raketa "Saturn 5" napиs tila rampи и Кејр Kenedijи. 

Posle ovog telшicki пajslozenijeg podиhvata и naporima za osvajanje Ме еса, na 
redи је sljcna, poslednja proba, и tokи drиge polovine maja ove godine. Let sa brodom 
"Apolo-10" Ьiсе samo repriza ove relшike, ali ne oko Zemlje, vec oko Meseca. Ako i опа 
Ьиdе do kraja иspesna, onda је риt za iskrcavanje na Mesec а troпaиrjma Armstrongи , 
Kolinsu i Oldrinи, и okvirи projekta "Apolo-11 ", otvoren. 

Knezevic Dragutiп, dipl. mas. i1·1z. 

ПОСЛЕДЊА ПРОБА ПРЕД ИСТОРИЈСКИ ЛЕТ - АПОЛО 10 

Генерална проба пред историјсни лет- спуштање првих људи на тле нашег 
вечитог суседа- завршена је потпуним успехом пројента "Аполо-10". Она је уствари 
претстављала синтезу летова бродова "А.поло-8" и "Аполо-9". Дон је задатан посаде 
брода "Аполо-8" био да обиђе Месец "с оне стране", а посаде "Аполо-9" да провери 
одвајање, спајање и маневрисање са тзв. Месечевим модулом ("паун") - храбра 
носмичi<а тројна Томас Стафорд, Џон Јанг и Јуџин Сернан имали су да ураде оба 
задатна истовремено. Они, у ОЈ<виру пројента "Аполо-ЈО", требало је да са Земље 
оду на Месецу, изврше одвајање Месечевог моду ла од матичног брода, обиђу Месец 
ненолино пута и одаберу место за будуће спуштање, поново споје "паун" и матични 
брод, одвоје и одбаце "паун" и да се врате на Земљу. Све ове и друге "ситније" за
датне посада брода "Аполо-10" одлично је извела , уз неi<е мање техничне сметње. 

Ј 8 маја 1969 године у Ј 7,49 (по средње-европсном времену) са лансирне рампе 
у Кејп Кенедију нренула је васионсна номпозиција тежине 2.988 .590 кй потисном 
силом од оно 4.000.000 кй. После вертю<алног узлетања и лета од 2 мu1t 40 сек, први 
степен ранете је одбачен . На већ познатој "парнинг орбити" на OI<O Ј 65 101 изнад 
површине Земље извршене су последње провере на уређајима, у тону два обиласна 
брода оно наше планете. Када је и то проверена добијено је популарно названо "зе
лено светло" и брод је кренуо на пут на Месецу. Ову релацију од Земље до Месеца 
од прено 38Ј .000 км брод је nрошао за 75 часова, без инаквих техниЧI<ИХ препрена. 
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За време путовања кроз васиону брод се ОI<ретао оно своје осе два пута на сат , ради 
тога да би све површине на броду биле равномерно загреване Сунчевим зрацима . 

Као што је познато најинтересантнији део васионсне I<Оhtлозиције је ансамбл 
номандно-сервисни модул и Месечев модул. У овом првом , популарно названом 
"Џон Браун", налазе се у прво време сва три носмонаута , а други- паун- популарно 
назван "њушнало" служи за слетење на Месец . У овом пројенту Месечев модул 
(паун) носи се ради провере његових нарантеристина и маневрисања са њим, док ће 
иста нонструнција послужити двојици носмонаута из посаде "Аполо-11" за слетање 
на Месец. Командно-сервисни модул и Месечев модул везаю1 су у фази зајеДЈшчноr 
лета помоћу 12 специјалних шапа - карика. 

Када је ансамбл са посадом стигао с оне стране Месеца 1юја је за нас на Земљи 
невидљива (па тиме и веза са центром за праћење у Хјустону пренинута), требало је 
извршити низ специјалних задатана. Астронаути Стафорд и Сернан су nретходно 
прешли из номандно-сервисног модула у Месечев модул l<роз специјални тунел, 
ноји везује ова два модула. При томе су изишли на прве техничне проблеме оно 
истиснивања кисеоника из тунела, јер је то неопходно за ефинасно међусобно раздва-

Meceчell .модул 11раћа се да би се сйоЈUО са Ко.мандни.м модуло.м "Айола 10", кроз 
чији йрозор је СНШ4љен 
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ј аље модула. Када је тај nроблем решен , норишЂељем информација са Земље, Ста
форд и Сернан су nрешли у Месечев брод, а Јант ј е остао сам у номандном броду . 
Треба додати да nрилнном одвајаља, механизам за одвајаље, ној и чи:не 12 шаnа, 
ниј е функционисао бесn ренорно , те је раздвајаље било врло nажљиво . Одвајаље 
., nауна" од номандно-сервисиог модула обављено ј е на 111 KAt изнад nовршю-1е Ме
сеца, и то "с оне друге стране". У случају да се ј една од nоменутих шаnа оштети , 
поновно сnајаље би б11ло доведено у n итаље. 

Стафорд и Сернан сп устнли су се изнад површнне Месеца на свега 15 км 250 м 
и над љом су лебдели у "пауну" nуинх 8 часова . На овој висини обе намере за снимаље 
су ОТЈ<азале, али су среhом пре тога раднле тано да је nовршина у близини .,Мора 
тишине", 1<0ја ј е означена нао место сnуштаља будуhе енспед~щиј е , ипан врло де
таљно снимљена. 

Неnосредно nред антивираље ранетног мотора ноји даје nотисан за npahaљe 
.,пауна" на матиЧЈюм броду (номандно-сервисном модулу) дошло ј е до, за сада, яе
објашљивог трзања целог брода. Среhом ово је било нратнотрај но и Стафорд и Сер
Аtан су усnешно реаговали на ову изненадну nромену режима нретаља . 

Поновни нонтант са центром за npaheљe у Хјустону nочео ј е над су се I<Омандни 
модул и ., nаун" nојавили "с ове стране" на међусобном растојаљу од 12 м. У танвој 
формаци ј и они су летели З5 минута . Мансимално растојаље матичног брода и "пауна" 
(Месечев модул) износило ј е 660 км. За време лета , по nрограму "Аполо-10", астро
наути су обишли Месец Зl nут у времену од 61 1/2 часа , што представља до сада 
највеhе време ове врсте . 

Сnајаље оба модула усnеш:но ј е изведено; по плану ј е затим следило одбаци
ваље "nауна" и љегово ноначно слаље у орбиту оно Сунца, чиме ј е љегова функција 
завршена. Одвај аље номандног модула од Месечеве лутаље било је нада су астро
наути били с оне стране Месеца. Потисан ранетног мотора од 9.100 кй одвојио је 
брод и астронаути су нренули натраг на Земљи. 

При улас.1<у у атмосферу брзина брода је износила 24.500 км /•tас, а температура 
на кори достизала је ЗО00°С . Иnак, по плану, све се успешно завршило и напсула је 
после 192 часа З минута уi<уmюг лета дотанла воде Пацифю<а 26. маја 1969 године 
у 17 ,25h п?. средље-евроnсном времену , у близини острва Паrо, на 5 км од носача 
"Принстон . 

Одмах nосле овога , еюmе стручњаЈ<а обавиле су свој посао , а даље анализе 
he показати да ли немо веh у ј улу ове године, или можда мало касније, али сванЗЈ<о 
у тону ове године , имати прве становюше Месеца . 

Иано је, према описима носмонаута Стафорда , Сернана и Јанга Месец врло 
хладан , са суровим планинсним масивима , нратерима без бој е, браздама великим као 
корита исушених рена - иnан су се уложене инвестиције у пројенат "Аполо-10" (З50 
милиона долара) исnлатиле. Многобројни снимци фото и нино-намерама, ТВ преноси, 
записи и анализе ној е треба да се обаве са носмонаутима - nоназаће право стаље 
ствари, тано да t.e будућа носмична тројна ићи прилично сигурним и утабаним ста
зама на своме крајљем циљу. 

Кне:}/севић ДраzуШин, дийл . маш . инж. 

МEТEOROLOSКI 1 КLIМATSKI USLOVI NA PLANETAМA 
(nastavak) 

Mars 
Ako te1eskopom posmatramo Mars, tada na ovoj p\aneti mozemo raspoznati tr1 t1pa 

detalia : prvo, to sи svetli delovi crvenkasto-oranz Ьоје, koji zaиzimajи veci deo povr~ine 
i ро kojima је ova planeta nazvana .,crvena p\aneta" , drиgo, pojedinacne pege tamno-sive 
Ьоје (njih zovemo morima, iako to nisи vodene povrsine) i, trece, bele oЬ\astj и oko\jni po\ova. 

Tamne ј bele oЬ\astj menjajи se и zavjsnosti od godjsnjih doba. О tome cemo kasnije 
detaljnjje govoriti. 

Pretpostavlja se da sи svetli delovj ana\ognj pиstinjama na Zem\jj. 
1965. godjne amerjcka aиtomatska stanica .,Marjner-4" priЬ\izj\a se Marsи na 

svega 11.000 km, ј na fotografijama koje ј е ona snjmila, иосаvаји se takvj detalji Marsove 
povr~ine koji sи nedostizni teleskopima. Vidj se da postoje mnogobrojni kraterj Mesecevog 
tipa sa precnicima od 5 do 130 km, ра mozda i do З20 km. Fotografije "Marinera-4" оЬи-
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hvatil~ sи verovatno sve!ia 1_% Marsove povrsine. Uzimajиci broj kratera па sпimljeпjm 
оЬ\аs~а, moze ~е pr~dv~deu da ~;t~ ovoj planeti jma vHe od 10.000 vecih krate.ra. za jedan 
krater )е proceщena 1 щegova vшпа - 4 km. 

. . Na ~vjm s~m~j.ma ~sи и<;>ceni nikakvj deta\jj zemaljskog tjpa : пј p\anjnski la.ncj, 
n1 doline, ru okearu, пш kontшen~. Predp_ostavlja se da sи Marsovj kraterj nastali padom 
met~ora и tokи vremena. Na OVOJ planetl 1m~ os~tno ~j.se kratera nego па Zemljj zbog toga 
§to )С Mar~ova at~o~fera - .k~o sto ce":lo V1deu kasПJ)e - tanka, ј па plaпetinи povrsjnи 
m~gu d.a sugn~ veliki meteorltl (а da ne tzgore и atmosferi). Osim toga Mars је и susedstvu 
PO)asa plaп~tшda - tom_ delи Sunceva sjstema, kojj se smatra izvorom meteorita, ра prema 
to~e m<;>gu~nost sиdara )е veca nego kod Zemlje. Zatim, па Marsu nema erozjje njti drugih 
ruШack1h S11a, sto_ takode d~v~dj do postojanja velikog broja kratera. 

u_ MarSOVO) atmosfe~1 . Stgurno је dokazano prisиstvo иgljendjoksjda, ali se jos tacno 
ne _zna ;"Je~ova иkupna kol_tcшa. Pretpostavlja se da vjse od 50% Marsove atmosfere сјпј 
и~IJe~;tdюks~d : O~tale sasto)_ke ove atmosfere samo naziremo. Racuna se da posle ugljen
dюkstda ."~JVtse tma azota t argo~a. Slobodпog oksjgeпa пета. Moze se иocjti postojaпje 
male koltcшe vodeпe pare. Zeml)lna atmosfera sadrzi hjljadи puta vise vodeпe pare nego 
Marsova. Zato se m<;>ze reci da је atmosfera "crveпe plaпete" veoma sиva (pиtnicj па Mars 
svakako песе morau da ропеsи sa sobom kisobraпe). 
. Temperatura plaпete осеnјије se ј eksperjmeпtalnim i teorjjskim metodama. 1 ove 
1 druge ~e~<;>de zasпovane ~и ~а Plankovom zakonи, kojj иspostavlja vezи izmedи inteпzj
teta rad1)ac~•e, talasпe_ dиzше 1 te~perature tela (koje zracj). Teorjjskim metodama рrо
сепа s~ vr~t na osnovt podataka _ о шteпz.jtetu _ Sипсеvе radijacije, о rastojaпjи plaпete od 
~ипса I о а\~е~и p\a~ete. Ek~pe~!meпtalru nactп odredivaпja temperature planete zasпovan 
)е па '!lеr_ещи_ шtenz1t~~a r_adt)aCt)e p_laпete na talasnim duzinama koje se пе арsоrЬији ni и 
planett':OJ nttl и ZemiJIDOJ atmosfer1. Ovakve metode mereпja temperatиre primenjиjи se 
kod svih planeta. 
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Sl. 1. - Upored'!i preg!ed temperatиre па r~zlilitim Iiriпa~пa (q>) па Marsu i Zemlji и sezo
'!й~avпod'!evmca. Knve sa oznakama 1, 21 З se о~поsе па ~ars: 1 - minimalna, 2- srednja 
' 3 maksimalпa temperatиra и .tokи dana. Knva. 4 daJe srednju temperatиrи па Zemlji. 

Vredпostl sи date и stepemma Celziиsa. 

Sl. 2. - Uporedni pregled. sredпj_~h tempe;atиra (и stepeпima С) па razlilitim Iirinama (q>) 
па Marsu 1 Zeml}1 kada Је па severпim hemis/erama zima. 
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Teorijskj se doblja da је srednja temperarura Marsove povr~ine oko - 65 °С. Eks
perimentalne metode daju - 50°С. Razlog odsrupanja ova dva podatka treba trazjti u 
postojanju gasa u Marsovoj armosferj, kojj apsorbuje deo jspu~tene jnfracrvenc radijacije 
ј na taj nacin se smanjujc gubltak toplotc. U Marsovoj atmosferj ovaj efekat је jzazvan 
postojanjem ugljendjoksjda (u Zemljjnoj atmosferj prvcnstve.no је vodena para faktor 
ovakve "za~ti te" ; da nema takvog efekta, tada sredлja temperarura Zemlje, umesto 
sadasnjeg + I5°C, Ьila Ьi - 20°С !). 

Razljku jzmcdu maksjmaJ ne dnevnc ј minimalne nocne temperature zovemo dnev
nom promenom tempcrature. Na Marsovim ekvatorskim rejonima dnevna promena је 
100°С (na ZemJjj је oko 20°С, а samo је u pustjnjskjm oЬiastima 50°С). Ova promena је 
veca od razlike temperarure na ekvatorskom ј polarnom dclu Zemlje. Razlog veljke d.nevne 
promene temperature na Marsu treba trazjti u manjem zastitnom efekru Marsove atmosfere 
nego kod Zcmlje. 

Као ј na Zcmlji, srednja godisnja tempcrarura na Marsu najveca је u ekvatorskom 
rejonu ј smanjuje sc prema polovjma. Na Sl. 1 dajemo uporcdni pregled temperature na 
pojedjnjm sjrjnama Marsa ј Zemlje u sezonama ravnodnevnica, tj. kada је na jednoj hemjsferi 
jesen, а na drugoj prolcce. Uocavamo da u toku dana temperatura na Marsovom ekvatoru 
moze se popeti ј do + 20С. Sl. 2 daje pregled tcmpcraru.re na Marsu ј Zcmljj onda kada је 
na jednoj hcmisferj zima, а na drugoj lcto. Odmah uocavamo vjdnu razljku jzmedu tempe
raturskog rezima na Marsu ј na Zemljj. U toku zjme najvjsa је temperarura na ekvatorskim 
delovjma - to је slucaj ј na Zcmlji ј na Marsu. Medutim, za vreme Marsovog leta, maksj
malna srednja temperarura је na polu, а ne na ckvatoru kako је to slucaj na Zemljj. Mogucim 
objasnjenjem te razlike sluzi odsustvo ogromnih masa polarnog leda na Marsu. Ledene 
polarne kape na Zemljj zadt·zavaju hladnocu na ovjm oЬiastima ј u toku leta. 

Na Zemljj temperatura vazduha se smanjuje sa vjsinom u srednjem priЬJjzno za 60°С 
na 1 km, alj to smanjenje njje ravnomerno. Na vjsjni od oko 10 km temperatura pocinje 
rastj i jzmedu 10 ј 80 km se formjra relatjvno topli sloj. Ovo se objasnjava delovanjem ozona 
u gornjjm slojevima atmosfere. Posto ozona u Marsovoj atmosferj nema, to u njegovoj 
atmosferj toplog sloja ne treba ocekivati. Zato se predpostavlja da u Marsovoj atmosferj 
temperarura dosta ravnomerno opada sa vjsinom. 

Spektroskopska posmatranja su pokazala da је vazdu~nj pritisak na Marsovoj po
vr~ini oko 10 milibara (na povrsinj Zemlje је priЬijzno 1000 mb). Ovaj rezultat је potvrden 
i merenjjma "Marjnera-4" (u ЬJjzjni Marsa). Moze se smatrati da Mars ima veoma malu 
atmosferu - svega 1% Zemljjne. Svakako da је mala krjrjcna brzjna razlog postojanja 
ovako tankog atmosferskog sloja. Najverovatnjje је da је vecj deo prvobltne atmosfere ove 
planete "pobegao" u prostor. 

Jedno uporcdenje: u atmosferj Zemlje, na vjsjnj od 30 km, vazdu~ni prjtisak је 
priЬ!iZno jednak prjtisku na Marsovoj povrsjni. 

Prjtisak na Marsu opada sa vjsjnom priЬJjzno kao ј na Zemlji. Ali, atmosferski 
pritisak na svjm vjsinama u Marsovoj atmosferj је oko 100 puta manjj nego na Zemlji. 

Istrazjvanja pokazuju da је shema vetrova na Marsu veoma sJjcna Zemljinoj. C:ak 
је ј srednja brzjna vetra (oko 32 km na cas) priЬJjzno jednaka srednjoj brzjnj vetrova na 
Zemljj. АЈј covek na Marsu Ьi jpak "osetio" razljku jzmedu Zemaljskog ј Marsovskog vetra, 
ј to zbog toga sto је prjtisak na Marsu manjj, atmosfera ove planete laksa, ра prema tome 
ј sjla vetra је manja nego na Zemljj. 

Na Marsu retko kad jma oЬlaka, alj ako ih ј jma, oni mogu da prekrjju najvjse 10% 
Marsovog "neba" (na Zemljj, оЬlасј mogu prekrjti - u srednjem- 50% nebeskog svoda). 
Ima tri rjpa oЬlaka : belih, plavih ј zutih. 

Beli оЬlасј su najvjsc rasprostranjeni ј oni su sastavljenj od ledenih krjstala. Mogu 
se vjdeti na svim delovjma planete. U polarnim oЬlastjma ovj оЬlасј se odrzavaju nekoliko 
mesecj. Na umerenjm sjrinama zadrzavaju se svega nekoliko dana ili par nedelja. Najvj~e 
se prjmecuju u zoru јЈј u predvecerju (mjsJj se na zoru јЈј predvecerje na odrcdenom mestu 
Marsove povrsjne) ј jzglcdaju kao tanka bcla djmna zavesa. Kako se Sunce djze jznad 
horjzonta, ova zavesa sve brze nestaje. Na osnovi toga se predpostavlja da је to nocna po
java, analogna maglj koja se pojavljuje na Zemljj u hladnim vedrjm nocima. 

Plavj оЬlасј se cesto vide zajedno sa beljm. Pretpostavlja se da su ј onj sastavljeni 
od krjstala leda, ali su na veC:jm vj.sjnama (od 15 do 25 km) nego beli оЬlасј. 

Samo retko jma zutih oЬlaka, a\i kad se роја~е, oni mogu prekrjti veoma veliki deo 
planetjne povrsjne. Najcesce su na vjsjnama jspod 8 km ј jmaju jstu boju kao ј Marsove 
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pustinje. Najverovatnjje је da su to оЬlасј peska. Ako је to tako, onda na ovoj planeti treba 
ocekjvati postojanje pescanih bura. 

Na fotogтafjjama Ma.rsa, doblvenjm u plavoj svetlosti, ne vjde se njkakvj detaijj 
povr~jne ove planete. Moralo Ьi da u Marsovoj atmosferj postojj ncka supstanca koia apsor
buje plavu oЬlast spektra Suncevog zracenja. Predpostavlja se da se u visokim slojevima 
atmosfere formira ncka "plava zavesa" sastavljena od cesrjca ugljenjka, meteorjtske prasjne 
ј sjC:usnih ledcnih krjstala. Njje jos jasno cemu treba prjpjsati ovu pojavu ј zasto ona po
vreme.no jpak nestaje. 

Najbolje vjdJjjvj delovj Marsove povrsjne su bele polarne kape. Ove kape se regu
larno menjaju u zavjsnosti od godjsnjih doba. U toku leta (na jednoj hemjsferi) polarna 
kapa prekrjva samo mali deo oЬlasti oko pola. Kad nasrupj jesen, polarna kapa sve vj§e 
raste. Povecanje se produzuje do kraja zjme, kada kapa moze da prekrjje polovjnu plane
tine hemisfere (naravno gdc је zjma). U prolcce pocjnje smanjenje veJicjne kape. Ujesen 
сео ciklus pocjnje jznova. 

Ova zakonomernost promena forme svakako nas navodi na misao uporedenja sa 
polarnjm ledenjm prekrjvacem na Zcmljj_ Merenja stvarno pokazuju da је i Marsova po-
1arna kapa sastavljena od leda, ali је dcЬJjjne od svega par ст. Prj takvoj deЬljini ledenog 
pokrjvaca, moguce је da је toplota Marsovih leta dovoljna da ga rastopj. 

Dosad smo spomenulj da na Marsu ima vodene pare ј leda, alj nista nije receno о 
postojanju tecne vode. Teorjjska jstrazjvanja pokazuju da na Marsu ne moze Ьitj tecne 
vode. Kada se polarna kapa "topi", tada sc led neposredno pretvara u paru. 

U prolece, kada se topi polarnj prekrivac, na planeti se vjde ј druge regularne se
zonske promene. Tamne oЬlastj u Ьlizinj kape, menjaju svoju boju u mrku, ј tako postaju 
jos tamnije. Kako se kapa smanjuje, talas potamnjenja sve sc vjse sj rj ka ekvatorн. Sezonska 
promena Ьоја ostavlja utjsak da su se tamnj delovj " probudjJj" jz dubokog zjmskog sna. 
Zato mnogj naucnjcj smatraju da su tamnj delovj prckrivenj nekakvim prjrnirjvnjm Ьilj
kama. Topljenjem kape ј povecanjem temperatu.re, stvara se uslov da Marsov Ьiljnj svet 
"procveta". Takav zjvotnj cjklus vjdjmo na Zemljj. 

Nekj smatraju da se ovde ne radi о rastu Ьiljaka nego da su tamni delovj ustvarj 
mjneraJj kojj menjaju boju pojavom vodene pare. Alj ako tamnj delovj njsu zjva materjja 
tada se postavlja pjtanje kako to da ove oЬiastj ne prekrjva pesak kojj nose vetrovj? C;j
njenica da tamne oЬlastj jz godine u godjnu ne menjaju svoje Ьоје ј ne prekrjvaju se peskom, 
potvrduje pretpostavku о tome da se neka forma zjvog rastinja problja kroz pescani sloj. 
Realnost ove predpostavke potvrduju ј novjjj rezultati analjze jnfracrvene radjjacjje. Po
kazalo se da tamnijj dclovj apsorbuju jnfracrvenu radjjacjju tacno na tim talasnim duzjлama 
kao ј organska materjja. 

Potpunu potvrdu ove teorjje nemamo, a\i se sa veljkom verovatnocom moze reCi 
da postojj neka vrsta zjvota na ovoj planetj. Ova konstatacjja је veoma skromna u odnosu 
na ona veoma fantastiёna tvrdenja nekih nauёnjka u poёetku ovog veka. Onj su tvrdili 
da na Marsu jma ј razumnih Ьiса. То se prvenstveno zasnjvalo na postojanju regularnih 
mreza ljnjja na Marsu, kojj su nazvani kanaljma. Nekj su verovali da su kanalj na ovoj 
suvoj planeti deo jednog ogromnog jrjgacjonog sjstema, kojj odvodj vodu jz delova gde se 
polarna kora topj. Danas vecjna astronoma smatra da nema njkakvih Marsovih kanala. 
"Marjner-4" је fotografisao "oЬlast kanala", alj na snjmcjma nema njsra sto Ьi ljCilo na 
kanale. Ljnjje na Marsovoj povrsjni se pojavljuju tako sto se mnostvo odvojenih taёaka ј 
pega prjvjdno spajaju u jednu ljnjju. Ра neka su ј ove Jjnije realne tvorevjne - to jos njje 
dokaz о postojanju Marsove cjvjljzacjje. 

U zakljucku о Marsu se moze recj sledece : to је planeta koja је Шеnа vode ј kiseonika, 
koja jma njsku temperaturu, alj veljku dnevnu promenu temperature, gde је vazdusni 
prjtisak veoma nizak, gde moze Ьirj sjlnih pescanih bura, koja jma veoma suvu klimu - ј 
uopste, ona njje gostoljublva. Ali bez obzjra na to, jpak nije jskljuceno da na Marsu jma 
zjvota ра makar ј u primitivnoj formj. 

Jupiter 
Jupjter se u te1eskopu vjdj kao svetlo-zuti disk, kojj је jsaran tamnjm ј svetlim pru

gama paralelnjm ekvatoru. Tamne pruge zovemo pojasevjma, а svetle zonama. Ako se 
pazljjvjje posmatraju pojasevj, tada se u njjma mogu uoёjtj mnogi detaljj sa tamnijjm ј 
avetljjjm delovjma, sa pegama ј tankom nepravjlnom strukturom. 

Neki detaljj se vjde u toku nekoliko nedelja, dok drugj brzo jzceznu. Iz tjnjenice 
da postoje velike razlike u vjdljjvim detaljjma na Jupjteru, mozemo pretpostavjti da ne 
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vidimo p1anetinи povr~inи, nego samo njenи atmosferu. Као i Venera, i Jиpiter "skriva" 
еvоји povr~inи. . . . . . . . 

Po~to је kriti~na brzina na ovoJ p1anetl ve1ika, to se zаk1Ји~ще da )е щеnа atmosfera 
aafuva1a 1ake gasove, kao sto sи vodonik i he1ijum. Spektroskopska me:enja sи potvrdi1a 
prisиstvo vodonika. Ra~иna . se da је Ј ~pit.~:ova .. atmosfera . 60~ sastav1Jena о? vodo.~ika. 
Veruje se da је pos1e toga na)rasprostraщeш)l heli)иm, а da 1m~ 1 ne~to me~.ana 1 amoш)aka. 

Neosporno da se Jиpiterova atmosfera znatno raz1ikщe od Zem1Jшe, а da veoma 
li~i na Sun~evu atmosferи. 

Teorijski doЬivena temperatura Jиpitera (иzev~i и obzir rastojanje Jиpiter-Sиnce 
1 а\Ьеdо) је - Ј68°С. Treba o~ekivati da је temperatura povrsine, ispod oЬla~nog s1oja, 
ipak vi~a od - 168 °С, a\i је ve1iko pitanje kolika је raz1~~· . . . . . . 

Ne znamo ta~no deЬ!jinи atmosfere ove p1anete, rutl smo s1gurш ko11k1 )е vazdи~ш 
pritisak na Jиpiterovoj povr~ini (prema jednom prora~unи, pritisak је 200.000 риtа veci 
nego na ZemJji). 

Ро pegama и drugim deta1jima и Jиpiterovoj atmosferi, mo!e se sиditi о vetrovima 
na nivoи oЬ!a~nog s1oja. Ekvatorski оЬЈасi иvek imajи isto~ni pravac i njihova brzina od 
100 m/s је veca od brzine kretanja oЬlaka na drиgim sirinama. 

Neki naи~nici smatrajи da sи svet1e prиge i pege oЬJasti Ьиrа i оЬ\аkа, а da sи tamne 
pruge oЬlasti 1epog vremena. 1 svet1e i tamne pege se krecи, и.g1avno:n, od istoka ka zapadи, 
tj. istim pravcem kao ~to se oЬi~no kreeu Ьиrе и atmosfeп Zem1)e. · 

Veci deo pega и atmosferi Jиpitera vidi se neko1iko ~asova, dana i1i nede1ja, а samo 
jedna pega se vidi vi~e od 130 godina. Ova tzv. crvena ре~а ima оv~1~и .f~rmи--:- dи!in~ 
јој је 35.000 km, а ~irina Ј 1.000 km. U tokи vremena mеща1а se Ьо)а 1 SJaJ, k~o 1 forma 1 
veli~ina ove pege. Menjao se njen po1ozaj - иg1avnom se pomer11a и pravcи 1stok-zapad. 
Za obja~nienje ovog deta1ja na Jиpiteru postoje dve ra~1i~ite predposta.vk~. Prv~ predpo
stav1ja da је to ve1iko tvrdo te1o, koji p1iva и atmosfer1. Prema drugo) ~1potez1, ре~а se 
na1azi iznad jedne p1anine, koja nije mnogo visoka, a1i је prostrana. Kretaщe vazdиha 1znad 
takve p1anine је narи~eno i zbog toga iznad p1anine formirajи se оЬ\асi koji ~.е raz1ikиjи 
od оЬ\аkа na drиgim mestima. Medиtim, ni prva, ni druga predpostavka ШЈе potpиno 
иver1jiva . 

OЬi~no se smatra da sи vid1jivi Jиpiterovi оЬ\асi sastav1jeni od krista1a amonijaka. U 
nШm s1ojevima atmosfere, gde је top1ije, оЬ\асi mogu da Ьиdи od te~nih ~ap1jica amo~ijaka. 

Veoma је proЬ\emati~no kako izg1eda povr§ina ove p1anete. Prema )ednom teori)skom 
mode1и Jиpiterova povr~ina se sastoji iz te~nog vodonika, ~ija је temperatura blizи + 2ооо•с. 

· Da Ьi bila moguca ovako visoka temperatиra, postoji potreba doЬijanja toplote iz unи-
tra~njosti p1anete. .. . . . . . 

Vidi se da о Jиpiterи imamo ma1o иver1)1VIh podataka 1 zato Је te§ko dat1 s1gurne 
zak1jи~ke. Nesigurnost ana1ize је, medиtim, јо~ veca kod planeta koje sи na vecoj udalje
nosti od Sunca nego Jиpiter. 

(наставиће се) Т. D. 

НОВА ИСПИТИВАЉА ВЕНЕРЕ 

У СССР се обраћа велика пажља испитиваљу наше суседне планете Венере. 
Лремаовој планети биле су упуliене летилице "Венера 1", вeli 12 фебруара 1.961, 
затим "Венера 2" и "Венера З" 12 и 16 новембра 1965. Ова друга лети~ица р;ошла )е до 
планете 1 . марта 1966. Нови подухват извела је летилица "Венера 4 , НОЈа се 18 ок
тобра 1967 спустила на површину планете и доставила нам податке о температури, 
притиску, густини и хемисном саставу љене атмосфере. То је, уједно, било и прво 
међупланетарно општеље путем радио веза, нада су, у току 93 минута, са Венере 
послати на Земљу важни научни подаци. 

Две нове летелице, "Венера 5" и "Венера 6", упуliене су у међупланетарни 
простор да би прикупиле нове податке, нарочито о атмосфери Венере .... Венера 5" 
кренула је на свој дуги пут 5 јануара 1969, а "Венера 6" пет дана доцније. У току 
лета, који је трајао више од четири месаца, сви инструменти радили су беспрекорно, 
тако да је програм мереља био у потпуности испуљен. Обе летилице имале су фото
електричне уређаје за мерења ултраљубичастог зрачеља, како у околини планете, 
тако и у међупланетарном простору: Мереља су показала, као и у случају "Венере 4", 
да се јачина зрачеља на линији атомског водоника појачава при приближавању пла• 

r 

ВА СИОНА XVII. 1969 . 2----------------- 39 

нenf. На основу резултата мереља израчуната је густина водоюrка у удаљеним обла
стима међулланетарног простора. Први трагови водоничне нороне појављују се на 
25 .000 км од средишта планете , а на растојаљу од OI<O 10.000 км густина водоника 
износи оно 100 атома на нубни центиметар. Та1<0 су потврђени и допуљени подаци о 
водоничној норони планете, добијени од летилице "Венера 4" . 

ЗЕМЛЯ 5.1 .6 .. 9:_:,.,:.-----------

ВЕНЕРА 5.1. 69г. 

ЗЕМЛЯ 16.V. 

Схема леша међуйланеШарне ауШомаШске сШанице "Венера 5" 

Летилице "Венера 5" и "Венера 6" носиле су са собом аутоматсне станице, 
које су се од љих одвојиле нада су од планете биле удаљене 37 односно 25 хиљада 
километара. И после одвајаља аутоматсних станица, орбитални део летелице наставио 
је са даваљем податана, све дон није зашао у густе слојеве атмосфере. 

Обе аутоматсне станице ушле су у атмосферу Венере брзином од 11,18 км/сек, 
под углом од 62-65 степени у односу на месни хоризонт. То се догодило 18 маја, 
у 9h 01m ло мосновсном времену за прву, а 17 маја у 9h 05m за другу станицу. 

Аеродинамичким кочељем брзина падаље аутоматских станица смаљена је 
на 210 м/сек, а потом је аутоматсни пуштен у дејство падобрансни систем, унључени 
су радио предајници и отнривене антене висниомера. Тано су отлочела научна ме
реља и слаља љихових резултата на Земљу. 

Одржаваље везе са апаратима ноји су се спуштали нроз атмосферу Венере 
било је непренидно. Са аутоматсном станицом "Венере 5" радио веза одржавана је 
у тону 53 минута , а са оном другом у тону 51 минута. Станице су биле снабдевене 
инструментима за испитиваље састава атмосфере, притисна и температуре, густине, 
као и фотоелементима за мереље осветљености. Фотоелементи су били подешени за 
област видљиве светлости и љој блиског инфрацрвеног зрачеља. 

Прва нализа састава Венерине атмосфере извршена је када је притисан из
носио око 0,6 атмосфера, а температура оно 25 •с . По други пут мереље је извршено 
у нижој области, тако да је притисан износио око 5 атмосфера, а температура оно 
150°С. прва анализа састава атмосфере извршена је преко станице "Венера 6" при 
притиску од l атмосфере , када је температура износила око 60 °С, а друга анализа при 
притисну од 10 атмосфера и температури од 225•с . 
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Поглед са две ciupa11e на леШилицу "Bmepa 5" 

Т Е ПЛООБМЕ ННИК 

МЕХАИИЗм РАСКРЫТИЯ 
Антениы 

АППАРАIУРЫ 

n Е Р ЕДАЮЩАЯ АНТЕННА 

АНТЕННА 
РАДИ06ЫСОТОМЕРА 

БЛОК УПРАIIЛ ЕНИR 

·- АККУМУЛЯТОРНАЯ 

БА!АРЕЯ 

. . ТЕ ПЛ0И ЗО/1Я И Я 

.BH EW~SIЯ ТЕПЛО3АЩИТА 

ДЕМПФЕР 

АуШомаiuска сша11uца која се сйусШила 11а Ве11еру. Делоги ( одозzо и с лева на десно); 
размењивач ШойлоШе, механизам за оШварање анШена радиовисино.мера; йредајна 
alliUella, ку!iи •иШе, а11Ше11а радиовиси11омера, блок уйрављања, ра.м за учвршliење 
айараШуре, акуму.1аШорска баШерија, сйољна ШойлоШна зашШиШа, ШойлоШна изо-

лација, йршушивач. 
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Подаци принупљени прено аутоматсних станица "Венера 5" и "Венера 6" 
потврдили су оне добијене од "Венере 4" и повећали наше знаље хемисног састава 
атмосфере . Према подацима "Венере 5" и "Венере 6", ноицентрација угљеидионсида 
у атмосфери планете износи 93-97% , дон су инструменти "Венере 4" нашли нон
центрацију од 90% , са могућном греШЈ<ом од 10% . Садржај азота заједно са другим 
интерним гасовюtа био би 2-5%, дон ноличина кисеонина није већа од 0,4% . По
менимо да је "Венера 4" послала нешто друнчије податне, да азота има мање од 7%, 

АуШо.маШска сшаница сйушша се кроз 
аШмоеферу Венере ( црШеж) 

а нисеонина маље од 1%. Што се тиче 
водене паре, "Венера 4" послала је по
датне да ље на висини t ·a Ј<ојој је при
тисан 0,6 атмосфере, има 1-8 мили
грама на литар. Међутим, аутоматсне 
станице "Венера 5" и "Венера 6" саоп
штиле су да на висинама на нојима вла
да притиса.н од 0,6 атмосфере, водене 
паре има 4 до 11 милиграма на литар. 
То поназује да висони слојеви Вене
рине атмосфере нису засићени воденом 
паром. 

Мереља притисна и температуре 

обављана су у просену сваких 40 до 
50 сенунди . У тону спуштаља падо
браном обе станице обављено је више 
од 70 мереља притисана и више од 50 
мереља температуре. И једна и друга 
мерења извршена су са тачношћу од 
ненолюю процената . 

Резултати мерења температуре, 

притисна и хемисног састава атмосфере 
Венере, омогуhили су да се израчуна 
висина атмосфере нроз ноју су се ауто
матсне станице спуштале. Вредности 
ноје су забележене радио висинометром 
добро се слажу са онима добијеним 
двема сасвим различитим методима из: 

брзине спуштања станице и хидростати
чне равотеже атмосфере. Станица "Ве
нера 5" дала је вредност 36 нилометара, 
а станица "Венера 6" нешто више, 38 
нилометара. Висине ноје су дали радио 

висинометри двеју станица при истим забележеним температурама и притисцима 
разлинују се за 12-16 км . Према станици "Венера 5" притиса.н од 27 атмосфера од
говарао би висини од 24-26 к.м, дон је "Венера 6" за исти притисан саопштила ви
сину од 10-12 к.м. Ова разлина, на чијем испитивању још треба радити, могла би по
тицати отуда, што су се станице спуштале на површину планете различитог рељефа. 

N<o се температура мења по адиабатсном занону, на површини суседне нам 
планете температура би износила 4оо•с, а притисан 60 атмосфера, према подацима 
ноје је послала станица "Венера 6". Међутим, по "Венери 5" обе вредности биле би 
знаmо веhе, температура 53о•с а притисан 140 атмосфера . 

Фотоелентричне ћелије нису забележиле осветљеност јачу од 0,5 вата на 
квадратни метар. Изузетно, станица "Венера 5" послала је податан од 25 вати на 
квадраmи метар, приближно у тону 4 минута пре пренида радио везе. Треба накиадно 
испитати да ли се ради о случајности, или о неној појави у атмосфери. 

"Венера 5" и "Венера 6" дале су податне о много дубљим слојевима атмосфере 
него "Венера 4" и омогуhиле добијаље многобројних податана о саставу атмосфере, 
температуре, притисна, на дужини од око 40 к.м. Све то омогућиће упознаваље по
рекла атмосфере Венере и процеса који су довели до Т3I<О високих температура. 

Н. Ј. 
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Астроиомскосштиво ваших старих 

"КАЛЕНДАР" НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

У пожару Народне библиотеЈ<е у Београду, априла 1941, уништени су једин
ствени и једини примерци разноврсних дела старе српске кљижевности. Међу љима 
била су и дела од велиног значаја за проучаваље наше астрономије. Обновљена На
родна библиотена, иа1<0 далеко снромнија над су у питаљу реп<а дела, рунописи из 
наших старина, има један руноm1с о 1<0јем треба нешто рећи, јер је од значаја за астро
номсt<а истраживаља прошлости. 

Рукоm1с на којем ћемо се задржати води се у наталогу нао "Календар" из 
друге половине XVI вена. У љему се, међутюt, може наћи штиво ноје обични ка
лендар не садрже, па и по томе од љих одудара . Многи одељци овога зборника -
овај назив више би одговарао- тичу се астрологије. На љима се засада неће задр
жавати, већ другом приmшом, ано се унаже , нада ke се расмотрити заједно са другим 
астролошним списима. Треба још нешто напоменути: нею1 листови рунописа толино 
су оштећени, да се не могу са сигурношhу, или уопште, прочнтати, веk се садю може 
нагађати шта су избледела слова имала саопштити читаоцу. 

Први астрономски одељю< има наслов "Сназаније о Луное теченије", и сасвим 
је нратан. Говори се да Сунчева година има дана 365 и четврт, а од ове четвртине 
сваке четврте године испуни се дан. Тај дан је приступ и припада фебруару. Месе
чева година пан има 354 дана и образује дванаест месеци од по 29 дана, тано да има 
једанаест дана маље од Сунчеве године. Ових једанаест дана су епанте. 

Овоме следује одељак "Списаније сназајуштеје Луне рожденија и уштрб
љенија", са назначељем ноћи или дана нада настају помрачеља и нолино трају. То је, 
уствари деветиаестогодишљи нруг Месеца, после нојег се у приближно исти дан 
обнављају мене и помрачеља, Метонов нруг, који је толино одушевио архонте да 
наредише да се на јавним споменицима испише златним словима. Отуда је "златни 
број" редни број године у овоме кругу. У нашем рунопису круг Месеца дат је у виду 
табеле са почетком: 

Kpyr 1, осиоваивје 14 
Јан. 1, уштап ~ 1. часа ноћи 
Јан. 16, младина ~ 2. часа ноћи 
Јан. 31, уштап ~ 7. часа дана 
Фебр. 15, младина ~ 4. часа ноћи 
Март 2, уштап ~ 5. и по часа ноћи 
Март 16, младина ~ 6. и по часа дана 
Март 31, уштап ~ 6. часа дана 
Апр. 15, младина ({ 5. часа ноћи 
Апр. 29, уштап ~ 4. час ноћи 
У 4. и по часа ноћи почиље помрачеље Месеца од три прста и траје један час и 

две чести 

Мај 14, младина ~ 6. часа дана 
Мај 29, уштап ~ 8 часа дана .. 
Слично се наставља даље до круга 19, за којим је напомена да после љега 

треба поново почети са првим нругом. За младину употребљена је реч, рожденије, 
за уштап уштрбљеније, а за помрачеље погибељ. Свуда у тексту је нацртан симбол 
Месеца у црвеној боји. 

Даље је занимљив одељак са правилом израчунаваља колико Месец светли 
сване ноћи. Ако желимо знати нолино Месец светли тоном нене ноћи пре уштапа, 
онда број дана љегове старости треба помножити са 4, а добијену вредност поделиm 
са 5. Ако је Месец у 15. дану старости, онда he светлети целе ноћи, јер 15.4=60:5= 12. 
Кад се дужина светљеља тражи за неку ноћ после уштапа, треба прво број љегових 
дана одузети од 30, па тен онда разлику помножити са 4 и најзад производ поделиm 
са 5. Дакле, ако се ради о 21. дану, биће 30--21=9.4= 36:5=7. У овом случају јавља 
се остатан од 2/10, а то је 1 дробни. Мало ниже у рукопису, под насловом "У.наз 
дробним" објашљено је да се час дели на 5 дробних, тј. 12 минута. 

Ради израчунаваља .ноли.но Месец светли током ноћи потребно је знаm прет
ходно .нолино је дана Месец стар. То је објашњено у следећем одељ.ну. Треба знати 
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?снованије, које се нађе у таблици. Дода му се редни број месеца у години, nри чему 
Јануар носи редни броЈ 1, а фебруар се изоставља. Збиру се затюt дода број дана 
испред оног КОЈИ се тражи. То ke бити дан старости Месеца. Ако је добијена вред
ност веkа од 30, овај број се од ље одузима. 

Неkемо се задржавати на чисто календарским подацима ноји се налазе у овом 
рунопису, веk напоменути да се још један круг Месеца налази на следеkидt листовима 
друнчије приназан. У правилно нацртаним круговима, уз пом~k снраkеница и симбола' 

о • 

дати су угла.вном исти подаци као у раюt)е помиљаном нругу ноји је табеларно из-

ложен. ОваЈ други нруг Месеца није потпун, недостаје му почета!< и делови средине. 
Између првог и другог . деветнаестогодишљег нруrа Месеца у оводtе рунопису На
родне библиотене постоЈе извесне разлике. Срављиваље једног и другог J<pyra Ме
сеца са брижљиво израђеним астрономским табтщама поназује да је први, табеларно 
приназани круг Месеца, прилагођен раздобљу ноје почиљаше са годином 1390, док 
се онаЈ други нруг Месеца поклапа са раздобљем од 1409 до 1427. 

Веома је занимљив одељан о елементима. Он се, међутим, налази на много 
оштеkеним листовидtа, при нрају рунописа. Помиље се мишљеље нених да је небо 
од леда. О леду нао материји од ноје је начињено небо размишљали су неЈ<И писци 
средљега вена, да се не би удаљили од Старога завета , а да ненано ипан објасне зашто 
небо не падне . У .нашем р~1<0пису прелази се затим брзо на мишљеље светог Василија 
и Аристотела, НОЈИ сматраЈу да постоЈе четири еледtента, па и Платона, ноји је сматрао 
да ЈС небо од неног посебног елемента. Небо, наставља наш писац, не стоји изнад 
Земље, нао што људи говоре. Оно је ОЈ<ругло , са Земљом у средини и обрkе се као 
ноло, носеkи са собом звезде од истона на западу. Говори се о вишеструном небу, 
по античном схватању , при чему се на сва1юме од љих налази по једна планета . За 

планете не треба мислити да су богови, али оне су од Бога добиле силу о нојој говоре 
звездочатци. СледУЈУ имена планета и љихови симболи: Крон, Зевес, Арис, Аполон, 
Афродит, Јермис (недостаје Месец, јер је лист поцепан) . 

У одељну "0 планитох" , но ји је танође добрим делом нечитан, помиље се 
. нако се планете нреkу од запада према истоЈ<у, па тано заварава ју човена . Отуда им 
назив "л'стиве звезде" (варајуkе) . Насупрот планетама, постоје неварајуkе звезде 
а то ~у зодиачни знаци. Они нас не варају јер су увен на истоме месту на небу и нрећ~ 
се заЈедно с љиме. Називају се још зоднјама (зато што су претстављени животиљама) 
и домовима. Домови су зато што у љима наизменично бораве Сунце, Месец и планете. 
И у спи~ну зодија налазе се љихови симболи. Имена су им (Ов'н), Јун'ц, Бл(изн'ц), 
(Ран), Л в, Дева, Јарем, Снорпија, Стрелец, Козирог, Водолеј и Риба. 

Овде је нрај сачуваног дела рунописа. Иза речи о зодиану налази се повезан 
други текст, писан другом руком и другог садржаја. 

Ненад Јанковиli 

КRЕТАЊА ЗВЕЗДА* 

Об_ичним посматраљем ~иче се уmсан да многобројне звезде на небу не ме
љају своЈе међусобне положа)е и изгледа нам као да су причвршћене на небес.ној 
лопти. Због овога су и добиле назив финсне звезде или некретнице. 

Међутим овај привидан феномен, као што је то често у астрономији, не од
говара ст~арности. Помоћу усавршених метода посматраља новије астрономије уста
новљено ЈС да се и ненретнице крећу. Што се ова Ј<ретаља не htOгy приметити у нрат.ним 
временским размацима потиче од несхватљиво огромне удаљености звезда. 

Стварно чиљ.енично стаље је утврдио Халеј почетком XVIII столећа. Он је 
поназао да ни одстоЈаља зв~зде од Зем.Ј?е или од Сунца нису нонстанmа, нити сферне 
.ноординате звезда. не остаЈу исте. Он ЈС даље изнео да су се неке сјајне звезде по
мериле са места .НОЈа су им била означена у Птолемејевом каталогу и то за читав износ 
Месечевог при~идног пречнина. Кретаља звезда кроз простор су у неним случајевима 
брза а изгледаЈу нам спора само због љихове вели.не удаљености. 

Код .нретаља звезда разликујемо следеkе три врсте: 
сопствено кретаље, 

- радијалну брзину, 
- ротацију. 

-----
* Предаваље l{a 1<урсту за спољне сарад~tике Народне опсерваторије. 
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Сопствено кретаље је привидно нретање звезде на небесној Ј1ОПТИ проузро
новано стварним нретаљем звезде у простору и нретањем Сунца. Кретаље Сунца, У 
номе учествује цео планетни систем па са овим и Земља са местом на номе Је посматрач, 
има за последицу привидно помераље звезде на небес1юј лопти . Међутим привидно 
дневно нретаље звезде изазвано ротацијом Земље ие означава се нао љено сопствено 
нретаље, јер при овоме све звезде задржавају непромељен међусобни поло~аЈ. Соп
ствено нретаље се изражава лучним сенундама за 1 годииу или 1 столеће. Ова) угловни 
износ опада унолино је удаљеност звезда већа. Сопствена нретаља су у опште врло 
малог износа. Досада је нађено свега 20 звезда чије сопствено нретаље прелази 3" за 
1 годину; највеће сопствено нретаље, 10" .25 за 1 годину, има Барнардова звезда у 
сасвежђу Офиуха (9. 7 привидне величине, на удаљености 1.8 парсена, са паралансом 
О" .544 и координатама за 1900.0 17h 53m и + 4 о .4) . Сопствено нретаље звезда вид
љивих голим оном износи свега нeJ<OmiHO хиљадитих једне лучне сенунде или, знатно 
ређе, ненолино стотих једне сеЈ<унде у 1 години . . 

Сопствено нретаље звезда се одређује упоређиваљем љихових рентасцензи)а 
и денлинација наталогизираних са довољно велиним времеисним размацима. До
бивене промене ноордината треба при томе нориговати због привидних помераља 
звезда проузронованих прецесијом и другим нретаљима Земље . Luyten и сарадници 
измерили су већа сопствена нретања за ненолино хиљада звезда упоређиваљем по
ложаја ових на два снимна истога предела неба начиљеним у разна времена. Ованво 
упоређиваље се изводи релативно једноставно и брзо, јер изузев паралансе остали 
елементи (прецесија , аберација итд) с1юро су увен исти у једној малој области неба. 
Две фотографсне плоче стављају се у т. зв . блиннминросноп или стере01юмпаратор, 
тано да се линови одговарајућих звезда суперпонирају. Апаратура је тако подешена 
да се обадва снимна наизменичио у брзом тону гледају нроз исти онулар. Ако се звезде 
снимљене области нису приметно ПОh!ериле, у интервалу између обадва снимаља, 
положај и звезда у обадва снимна се понлапају т.ј. звезде миру ју, међутим ано се 
нена звезда у међувремену померила у односу на нену другу звезду добија се утисак 
преснанаља те звезде у једном и другом правцу, што одмах упада у очи и тада се то 

преснанаље мери. 
Из излагаља се види да се сопствено нретаље нама претставља нао угловно. 

Велина сопствена нретаља могу потицати или од стварно брзог нретаља звезде или 
што је звезда ближа од осталих или и од једне и од друге ствари што је баш случај 
са Барнардовом звездом. Исто тано наглашавамо да се сопствено нретаље одно_си 
само на онај део правог нретаља звезде ноји је трансверзалан на визирну ЛИНИЈУ· 

Радвјалва брзина је компонента I<ретаља звезде ноја лежи у правцу ви~ирне 
линије, тј. линије повучене од посматрача на звезди . Ова се номпонента састоЈИ од 
две франције, једне проузроноване правим нретаљем звезде у простору и друге 
изазване нретаљем посматрача, услед Земљине ротације и љене револуције оно Сунца, 
нао и нретаљем Сунца у простору заједно са целонупним планетсним систе~ом. Да 
би се добила чиста радијална брзина, морају се измерене вредности издвоЈИТИ од 
ефената ноји потичу од нретаља посматрача. Принцип одређиваља радијалне брзине 
почива на Доплеровом ефенту, тј. помераљу спентратmх линија у вези са променама 
растојаља између посматрача и звезде . Радијална брзина је позитивна ано се звезда 
удаљава од посматрача а негативна је ано се звезда приближава посматрачу. 

Права радијална брзина заједно са стварним сопственим нретаљем изражени 
у линеарно; мери - н.пр. у km/sek -даје брзину нретаља звезде У простору. Од 
звезда нод нојих су могле бити измерене радијалне брзине, 60% имају радијалну 
брзииу 20 km/sek. Две највеће до сада израчунате радијалне брзине износе - 405 
и + 536 km/sek. 

Раднјална брзина се мери спентрографом и оснива се на Доплеров?м ефекту. 
Пршщип овога је следећи. Узмимо да ненанав светлосни извор емитуЈе зрачеље 
таласне дужине Л. Периода светлосних вибрација је Л/с где је с брзина светлости. 
Ано се извор удаљава од посматрача брзином v" растојаље између извора и nосматрача 

).~ h 
he расти, за време једне nериоде, за износ -с- . Према томе за nосматрача све е се 

). v, д). 
одигравати нао да је таласна дужина nорасла за исти износ дЛ- -;- односно v, ~ ): с 

или речима: радијална брзина је равна количиину између nрираштаја таласне дужине 
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и непромељене таласне дужни~ помножене брзином светлости. Ано се међутим извор 
приб~ижава посматрачу расто)ање ће опадати. И у овоме случају примељује се ова 
иста )едначина само v, добиЈа предзнан - . Hnp. линија 4000 А померена је за 1 А на 

б . 1 
љу ичастом ира) у спектра, звезда нам се дЗI<Ле nриближава брзином --. 300.000, 

. 4000 
љено v, Је преh~а томе- 75 I<м/сек. а да се удаљава била би + 75 км{сек. 

Технина Је у главним цртама ова : спентросноп се ставља на ону ла рни ира ј 
дурбЈ:!на са разрезом у равни >Јшже објентива. У ист'? време се сними и спеЈ<Тар сјајне 
линще не1юг лабораториЈСI<ОГ извора светлости (на)чешће гвожђа или титана) и то 
изнад и испод спентра звезде. Добивеин спентрограм се nосматра мю<роснопом у 
номе . се мю<рометром мере положај и звездиних линија односно одстојаља ових од 
ЛИНИЈа номnаративног лабораторијсног извора ноја не поназују Доплеров ефенат. 

Везу између сопств~ног нретања (.L, радијалне брзине v, , и стварног нретаља 
звезде у простору v ПОI<азу)е нам сница , на нојој је S Сунце а Z је звезда ноја се у од
носу на ово нреh~. С:н!'!ца је добивена разлагаљем стварног нретаља звезде у две 
номnоненте! од НОЈИХ ЈС )една(.L нормална на визирну линију , то је сопствено нретаље, 
а друга v, )С у nравцу визирне линије и то је радијална брзина. 

s 

v 
Сопствено нретаље, радијална брзина и удаљеност звезда су основни nодатци 

за исnитиваље звездаинх нретаља . 

Статистично изучаваље нретаља звезда у простору довело је до изванредно 
важиих резултата. Ограничимо се на звезде у близини Сунца, рецимо на одстојаљу 
оно 100 парсена од овога. На nрви nоглед нам љихова нретаља изгледају сасвим 
неуређена у свим могуhим nроизвољним правцима. Међутим nажљивија изучаваља 
nоназала су да све ове звезде беже од једне тачi<е у nростору нојој стреми Сунце. 
Тано звезде у са~вежју Хернула и овоме суседним сазвежђима нам се nриближавају, 
дон се звезде дИЈаметрално суnротних области (Велини Пас) удаљавају од нас. Што 
се тиче соnствених кретаља ова теже да звезде удаље од Хернула а да их nриближе 
Великом Псу. Из овога се занључило да се Сунце nомера у односу на звезде љеговога 
су~едства и да је ово релат~вно нретаље усмерено на једној тачни у сазвежђу Хернул 
НОЈа се назива арене и ЧИЈе су енваторсне ноординате 18h\Om, + 30° (за 1950 г). 
Бр;эина транслације на аnенсу износи 20 кмfсек. До овога резултата се дошло узи
ма)ући звезде у суседству Сунца нао један рој у номе се свана поједина звезда нреће 
у односу на друге звезде. Брзине овог унутрашљег кретаља у роју износе ненолино 
десетина нилометара у сенунди. Али рој узет нао целина нреhе се још и оно средишта 
Галансије. Ово транслаторно нретаље роја усмерено је на сазвежђу цефеј и отнрива 
нам нретаље Сунца у односу на звезде ноје су веома далено изван љеговог суседства; 
брзине овог нретаља достижу 300 к.мfсе4. 

Ротација. С обзиром да се сва остала небесна тела обрhу у односу на љихову 
далену онолину, више је но вероватно да и звезде ротирају оно осовине ноја им nро
лази нроз средиште. У најновије време ово се узима и нао доказано на основу утвр
ђеног nроширавања линија у звезданим сnентрима. 

У след ротације једна nоловина видљиве nовршине звезде нреће се на нама 
тј. nриближава нам се, а друга се nоловина удаљава од нас. Према томе nоједине 
тачке на nовршини звезде имају, у односу на nосматрача, различиту брзииу. Стога 
he светлост ноју емитују nоназивати Доплерово nомераље линија различите јачине. 
Целонупан спентар је данле суnерпонираље много nојединачних сnентара нод нојих 
је различито nомераље линија. Услед овога долази до симетричног nроширавања 
сnектралних линија. Ано нам је nозната ширина аnсорционих емисноних линија, 
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без утицаја ротације, онда се из измереие шнрине m1није може одредити брзина ро
тације звезде. Највеће до сада измереие ирећу се од 200 до 400 IUt /ceк 

Звезде раног сnеrпралног типа (то су вреле звезде) имај у већу брзину ротације 
од звезда средљег типа . Код доцнијих спентралних тrшова (после F5), а то значи 
иод највеhег броја звезда, брзине ротације су испод 20 к,~t /сек . 

Звезде са велиr<ом брзином ротацнје сигурно су спљоштене. Вероватно да 
већ нод брзина преr<о 100 КАt /сек настају на екватору звезде нестабилности ноје про
узронују одвајаље материје од звезде па та одвојена матернја обухвата звезду иао 
светлећи гасни омотач . 

КаРТа Месеца. - Издавачно пре

дузеће "Науиа" , у Мосrши, издало је 
врло лепу и јасну карту Месеца (вид
љиве стране). Карта је изишла из 
штампе средином 1968., мада је на 
љој година издаља 1967. До нас је 
стигла у јесен исте године. 
Карта је начиљена у размери 

Ј :5 000 000 и врло је прецизно ура
ђена. Уз љу је придодата пропратна 
брошура, на 64 странице, са разним 

потребним иоментарима, нао и списко

вима и иоицизним табелама Месечевих 
нратера, нао и подацима о осталим 

објектима Месечеве површине. Осим 
тога, у брошури има и известан број 
илустрација , иао и попис литературе 
о овом Земљина м сателиту. 
Дата је и схема положаја иратера 

и других објеиата на невидљиво ј страни 
Месеца, ноји су таиође утабличени. 
Интересантно је приметити, да док на 
видљивој страни Месеца, само мали 
број југословенсиих научнииа има по 

нратер иоји носи љегово име, (Бошно
виh, Вега и Бренер), дотле су руски 
научници, ноји су давали називе 
објентима на невидљивој страни Ме
сеца, узели у обзир више југословен
ских научнииа. Таио, на тој до сада 
непознато; страни Месеца, имамо ира
тере : Милаииовиh, Мохоровичиfi, Тес
ла. Тиме су почашћени велиии нли
матолог, запажени метеоролог и ге

нијални физичар. 

На нарти су мариирани чаи и ира
тери од 5 им пречнииа, што уиазује 
на њену - у тим размерама - врло 

велину номплетиост. Осим тога, иарта 
врло естетски изгледа, са номбинацијом 

Р. Д. 

жутих боја, за висије и сивом, за 
мора и низије . 

Д. Е. 

Нов телескоп. - Универзитет на 
Хавајима, у Хонолулу, ионструише 
за потребе своје опсерваторије нов 
телесноп , рефлентор. Овај инструмент 
има огледало пречнина 224 cm. 

Осим телесиопа, изграђује се и сама 
оnсерваторија , ноја има идеално место. 
Она се налази на Хавајском главном 
острву, no наме се читав архиnелаг 

назива, и то на свега 270 метара даље 
од врха великог вулнана Мауна Кеа. 
Овај вулкан, за разлииу од Мауна 
Лое, иоји има џиновско иратерско 
језеро, не ради, тј. угашен је. У зимсио 
доба он има изразиту снежну налоту. 
Узгред да иажемо и то, да је он највеhа 
и највиша вулиансна творевина на 
Хавајима и највиша острвсиа nланина 
на свету . 

Каио је његова висина 4210 м, то је 
оnсерваторија на сиоро 4000 м. над
морсие висине, nомислиhете. Али, 
она је неnуна 2 метра ниже од највишег 
врха. Каио то? ЈедНоставно , вулиан 
има велиии заравњен врх, а оnсерва

торија је у насој линији, а не у верти
нали, удаљена 270 метара од врха. 
Метеоролошии услови места су врло 
добри. 50 одсто ноhи су аnсолутно 
ведре, а од 70-80% ноhних часова 
су идеални за nосматраља из фото
метрије и спектросноnије . Ваздух је 
сув, киша уоnште нема. Само се јавља 
снег, за време хавајске зиме ноја се 
зове "иона", и то од новембра до 
фебруара. 
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Огледало новог телесиопа је од 
цсилиијумсиог станла . Он fie имати 
две примене, с обзиром на начин 
конструкције, тј . на жижне даљине. 
Као Касгренов (Ричи-Кретјенов) те
лесиоп ил1а f = 10 m ; а иао "нуде" 
f = 33 m . Д. Е. 

Opservatorija u orblti. - Drugi 
kosmicki brod iz NASA programa orЬi
talnih astronomskih opservatorija, 
"ОАО-2", uspesno је lansiran 7. de
cembra 1968. godine raketom "Atlas 
SLV-3C Kentaur" sa komp1eksa za 
1ansiranje 36-В na Кејр Kenediju. OrЬita 
se na1azj na udaljenosti od 479 do 485 
milja iznad povrsine Zem1je ј nagnuta 
је za 35° prema ekvatoru; period oЬi1a
tenja oko Zem1je је 100 min. U roku od 
30 dana orЬita1na opservatorija sakupi1a 
је dvadeset puta vise informacija о 
zvezdama kao izvorima ultra-vio1etnih 
zrakova nego sto su to ucini1e sondazne 
rakete za 15 godina. Kosmjcke opserva
torije posebno imaju zadatak da posma
traju m1ade zvezde, oЬiake meduzvezda
nog gasa, kao i rnlade zvezde u Andro
medinoj maglini ј Magelanovjm oЬiacima. 

Kosrnicki brod oЬiika oktagona1nog 
cilindra tetak је 4400 IЬ, 7 stopa је sirok, 
10 stopa dug sa cetirj p1ocasta pravougaona 
krila raspona 21 stopu · koji nose cc1ije 
za pretvaranje Sunceve svetlosti u e1ek
trjcnu energiju. Manevrj letelice ostva
ruju se pomocu sistema mlaznih motora 
sa nitrogenom. 

Do sada је orЬitalno astronomskoj 
opservatoriji poslato oko 40.000 odvojenih 
komandi i doЬijeno је vjse od 4 miliona 
jnformacija. 
SPACEFLIGHT, 11, No 5/1969. A.S. 

Юbridni raketni motori.- United 
technology center (SAD) razvjja hiЬridni 
raketni motor u сјјој komorj sagoreva 
cvrsto gorivo sa tecnim nosjocem kjseo
njka (oksidatorom). Тај centar, ро na1ogu 
ratne mornarjce SAD, jstrazuje u kojoj 
se meri ti motorj mogu upotreЬiti u 
mornarickoj tehnjci, posebno u raketama. 
Prvi opiti su Ьi1ј uspesni. Za razliku od 
motora na cvrsto gorivo rad hibridnih 
motora se mo!e prekinuti ј ponovo pro
dutiti; potisak se regu1ise ubrizgavanjem 
kolicjne oksjdatora ј moze se prilagoditi 
potrebama u veoma sirokom rasponu. 
HiЬridni motorj se jsto tako dobro mogu 
skladistiti kao ј motorj na cvrsto gorjvo, 
pouzdani su i re1ativno ekonornicni. 
SOLDAT UND TECHNIK, A.S. 
2/69, str. 102. 

SunC!ane baterije za satelite. 
"Aero propulzion laboratories", labora
torija za pogonska ispitivanja RV SAD 
sklopila је ugovor sa firmom HUGHES 
о proizvodnji suncaпih baterija koje се 
snabdevati satelite e1ekt.ricnom energijom. 
Baterije се se sastojati od suncanЉ celija 
smestenih na dve pravougaone ploce 
сјје su dimeпzije 1,65х4,80 111 i akumu
latora. Predvida se da се ovaj uredaj da
vati snagu od 1500 ~17. Njegovo jspiti
vanje u interp1anetarnom prostoru росесе 
sredinom 1970. godine. 
ELECTRONICS, A.S. 
З. mart 69., str. 21 З 

.Laser za satelite.- "Goddard space 
flrght center" organizacije NASA raz
raduje planove za eksperimente sa la
serskim vezama. Ove veze Ьi se obav
lja1e preko satelita ATS-F (Application 
Techno1ogy Satellite F) cije се lansiranje 
Ьiti u 1972. godini. Osnova uredaja za 
laserske veze Ьi Ьiо 10, 2 mikronski СО1 
laser tezine 15 kp i snage ЗО W. Njegovo 
mjnimalno vreme izmedu dva uzastopna 
kvara Ьi Ьilo vece od 2000 casova. Sig
nali Ьi se pomocu laserskog snopa slali 
do satelita koji Ьi ih pretvarao u signale 
druge vrste (TV ili radio) i slao ih na 
zemlju. 
ELECTRONICS, A.S. 
З. mart 69., str. 65 

ТЕКТИТИ 

Овој интересантној теми nосветио 
је врло занимљив и информативан 
чланаи, донтор Џорџ Меи Кал, nро
фесор Универзитета у Перту (Заnадна 
Аустралија). Његов чланак је објав
љен nод насловом "Теитити - Сукоб 
До~азног Материјала", у децембарсном 
броЈУ часоnиса "Планетаријум", ноји 
излази у Северној Ирској. Чланаи 
nредставља сащет преглед досадашњих 

сазнаља и хипотеза о овим необичним 

и задивљујућим објентима. 
Професор Мек Кол nроучава нај

старије геолошне формације на Земљц, 
даиле, стене из преиамбријсиог гео

лошког доба, из тзв . епоха архаяка и 
алгоииијума. Исто таио, он се бави 
изучавањем формација на nовршинама 
Марса и Месеца, на основу nодатаиа 
nрииуnљених методама астрофизиие, 

астрофотографије итд. 
Почетиом овог вена, велинан гео

лошне науке, Франц Зис начинио је 
нованицу "тентнт", да би била у стилу 
са метеорит. Мада је то било оно 1900, 
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за тектите се знало раније . Тако су 
аустралИЈСКИ тектити били nознати 
још Ч:арлсу Дар~;ину, КОЈИ их је уnо
знао nриликом свог крстареља око 

света на броду ,.Бигл" . )Ј.ар~;ин ј е 
сматрао да су тектити необични о л.ици 
вулканских бомон од оnсиди1ана -
који минерал је једна врста вулЈ<анског 

стакла, nознатог под ~L~1еном ислаидски 

ахат. Римски патрициј Оnсидщус, 
који је nрви од PJiAI ьана стигао до 
Туле (Исланда) , донео ј е nредмете 
израђене од овог минерала и комађе 
истог, који мннерал је по љему назван 
опсидијан. 

Примитивна nлемена Аустралазије 
нази~;ају тектите врло карактеристич

ним. именима, као: ,.Сунчев камен" и 
,.Ђубре са месеца". )J,aJUJe, тентити 
су по љима кослшчког nоренла . Тек
тити нису увек стакласти, већ у не!<Иh\ 
случајевима - код филиnинских - у 
љима има, у микроскоnским количи

нама, камацита, једињеља кој е у себи 
садрщи нию1лског гвожђа. Истина је 
да су овакви тектити знатно ређи, 
али их иnак има. У тентитима има и 
једно једињеље никалског гвожђа са 
сумnором, тачније, једна врсга сулфида 
названог троилит и коначно материје 
која је честа у метеоритима, назване 

шрајберзит што је једиљеље фосфора са 
никалским гвожђем, или фосфид истог . 

Тектити су врло ограничени у 
својој расnростраљености на Земљи. 
Они се налазе у ограниченим nодруч

јима, која су готово увек на малим 

географским ширииама Земљине лопте. 
Познате су четири груnе nојава 

тектита у Аустралазији, Африци, Ев
роnи и Северној Америци. У Евроnи 
их има само у Чехословачкој и названи 
су молдавити. У Африци их налазимо 
само у Обали Слоноваче, где се нази
вају тектити Обале Слоноваче . У Се
верној Америци их има у Tei<cacy И 
Џорџији, док на nодручју Аустрала
зије налаз~ се на крајљем југу !(,ине, 
на Филиnииима, у Индокини, Малаји, 
Индонезији и најзад, Аустралији . Ста
рост ових тектита варира, од миоцена 

и олигоцена до алувијума. 
У једном од наредних бројева 

,.Васионе" вратиhемо се на ову тему, 
када he бити nриказане разне научне 
теорије и хиnотезе, nocвefieнe овом 
врло занимљивом и још увек нереше
иом nроблему, којИ мучи научнике 
већ дуги низ година. 

Драzослав Ексинzер 

Јубилеј Радомира Марковиliа. -
Читаоцима ,.Васионе" добро је nознат 
рад Радомира Марковиhа , nрофесора 
географије у Лозовину код Смедерева. 
Са много одушевљеља и марљивости, 
он је у својој шноли окупио груnу 
,. селенита" и упуhивао их на nоnуларан 
начин у тај не васионских летова. 
Уствари не ради се о једној групи, 
веh о шюго генерациј а ученина, ноји 
су захваљуј уhи nрофесору Маркови.hу 
уnознали ј едан свет ној и би без љега 
за љих остао тајна . 

,.Селенитсни nланетариум" у Ло
зовш<у, НОЈИ Је са својим сарадницима 
основао nрофесор Марнови.h био је 
nрва шнола астронаутине за децу и 

омладину у Лозовику. Он се nрочуо 
и ван ,.села младих носмонаута" , тако 
да су га nосетили совјетсни космонаути 
Титов ( 1962), Нш<олаев ( 1964) и По
nович (1967), уназуј ући на тај начин 
пажљу и признаље за љихов рад 

професору Марновићу и љеговим мар
љивим сарадницима на послу. 

За изванредне заслуге на популари

зацији науке и технине у области 
астронаутине, међу децом и омладнном 
Југословенско друштво за ширеље 
научних сазнаља ,.Никола Тесла", у 
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Београду , наградило је професора Мар
нови11а , поводо. 1 петнаестогодншљег 
ј убилеја ( 1954- 1969), сребрном пла
Ј<етом "1-fинола Тесла". 
Плакету и дип ому професору Map

HOBJthy предао ј е Милош Uревар, 
сенретар Друштва "Нинола Тесла", 
на свечаном отвараљу астронауп1ч1<е 

нзложбе "Ј ур н ш на Месец", 21 мај а 
о?е године , у Дому пиош 1ра Бео 1·рада , 
1 ановсна 8. Из >Ј бу 1<0 ј а је бнла 
отв ореиа од 21 до 31 маја 1969 посетн 
ј е веЛЈ ЈЈО Ј број 111 \0HIIpa нашег главног 
града. 

Астронаутi(ЧКа нзложба , ,Јурнш 
на Месец". - Поводом опште југо
словенсЈ<е а 1щије ЈугоСЈювенсЈ<ОГ удру
жеља за шнреље научних сазнаља 

"НИiюла Тесла", а под љегов н м понро
витељством , у Дому пионнра Београда, 
Тановсна 8, од 21 . до 31 . маја 1969. 
приређена ј е астронаутична изложба 

· "Ј ур и ш на Месец" . Изложба ј е била 
намељена пиою,1рима - деци оснооннх 

Шl<ОЛа Београда. 
Приређи вач изложбе је професор 

Радомир Марновиh , nрви наш педа
гог астронаутине , из села Лозовина 

код Смедерева, ноји извршава 1 5-то 

годишњицу рада на популариэацији 

астроиаутиЈ<е међу децом и омладином 
( 1954- 1969) . На нзложбе Ј-D1М паноима , 
нојнх је бнло оно 120, у слици и речи , 
пре Ј<О графююна и цртежа, присту
пачним стилом за децу и омладину 

нашег главног града , обј ављено је 

заиста све о напорима СССР н САд за 
соидн рање терена пре IIСI<рцавања пр

в их људи на Месец . 

Пошто је тренутщ< нада l1e се људсна 
нога сп устити на Месец заиста веома 
бл иэ:щ а пошто цео свет са пажљом 
11 узбуђељем nрати све иэвешгаје о 
летешщама за Месец , ва изложба 
Ј<О ј а ј е прва ове врсте у нашој земљи , 
бнла ј е веома щпуелиа и занимљива , 
због чега засл ужује свану похвалу. 
Иэложбу ј е отворио пригодним пре

даваљем Др Татомир Анlјели11 , прет
седнин Ј угословенсног астроиаутичног 
н ранетног друштва, Ј<оји ј е nохвалио 

професора МарЈ<овиhа и честитао му 
Ј 5 -то годи ш љи ј убилеј рада на поnу
лариэацији астронаутине међу децом 
и омладином . 

На свечаном отвараљу изложбе nро
фесору Марновиhу уручена је сребрна 
планета "Ни1юла Тесла" . 

Р . М. 
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Стручвв првлозц 

ПРИКАЗ ТЕОРИЈЕ МОЋИ РАЗЛАГАЊА (РАЗДВАЈАЉА) ОКА И 
ОПТИЧКИХ ИНСТУМЕНАТА* 

(Наставан) 

З. Moli разлагаља (раздвајаља) ока (оштрвна вида) 

Моћ разлагаља (раздвајаља) оnтичких система или инструмената је редовно 
у тесној вези са моltи разлагаља она. И само оно nредставља један сабирни оnтички 
систем ноји од сnољни · nред~tета образује слику на мрещљач~-t , дакле има много 
сличности са фотографс1щм аnаратом нод Ј<ога обје1<тив фор~щра слику на фото
графСI<Ој nлочи (филму) ; стога ћем н овде nрl·tлином nроучаваља моlш разлагаља 
она nостуnати аналогно nостуnну nроучаваља моћи разлагаља оGје"тива (одеља•< 2. ) . 

У Ol<y сабирliи оnтич1ш систем ној и образује слину на мрещљач~-t сачиљава 
углавном рожљача са ОЧIНШ сочнвом, а аnертурну дцјафрагму nредставља дущнца 
(ирис). Enитemie ћелије (у1·лавном чеnићи) имају сличности са зрнц~1ма емулз110НОГ 
слоја на фотографсl<ој nлочи (филму) . 

Посматрајмо најnре моћ разлагаља самог сабирног оnтичi<Ог С11стема Ol<a тј. 
не узимајући, за м менат, у обз11р осетљиви слој мрещљаче. 

Све щто ће бити овде речено о моћц разлагаља она односи се на здраво нор
мално оно. 

Претnоставимо да nречнин зенице она, а то је nриближно nречнин улазне 
nуnцле, има димензију Du = 2 mm, щто је нормално nри добром дневном светлу 
(јасном дану) . 

Применом формуле 2.3. добијамо 

il"rh = 69" 

даиле, обзиром на све осгале фанторе ноји утичу на мoli разлагања, у nранси можемо 
узети да је граничнц угао разлагаља она у фуннцији nречнцна зенице оно 1 минут. 
Ову велцчину узимамо за јединицу моћи разлагаља. Са nроменом nречнина зенице 
меља се ц моћ разлагања . Преч1щ1< зенцце она се ретно смаљује исnод 2 mm . При 
noвeltaљy зеюще она (односно нумер~-tчне аnертуре n .s in u') са оnацаље~t осветље
ности nосматраних nредмета требало би да моћ разлагања расте. Међут~-tм, нано и 
аберације она долазе тада до јачег изражаја , а и слабија осветљеност утиче неnо
вољно на моћ разлагаља, то се liИ она не ~ющс nовећати . I<,ao щто ћемо насније видети 
мoli разлагаља (изузев изузетних случајева) не може се nовеhати ни услед нонсти
туције (струнтуре) саме мрежљаче. 

Сл. З. Ј . 

Већ наnред је наглащено да моћ 
разлагаља није условљена само вели
чином nречнина зенице она већ и скло
nом мрещљаче или тачније, расnоредом 
и растојањем еnителюiх ћели!а и то у 
овоме случају чеnића, nowтo се углав
ном само они налазе у области жуте 
мрље на ноју nадају слике nредмета 
на које ми nрИлином гледаља усред
сређујемо оnтичне осе нащих очију. 

На слици 3.1. nриназан је микрофотографски снимак мрежњаче у nределу 
щуте мрље (nеге) која има облик мозаина састављеног од щестоугаоних еn~-tтелних 
ћелија (чеnића). Њихова щирина износи оно 5 !.1. (минрона). 

* ИсправЈ<а. У nрощлом броју, на 
стр . 27, nогреwно је стављена сл . 2.2. Место 
ње треба да стоји слика Ј<о ја се налази уз 
ову nримедбу (десно). Сем тога, на стр. 25, 
место израза изнад слике 1.1.а, треба да 
стоји Е, а на стр . 28, у 5 реду одоздо, у 
обрасцу место "103 " треба да стоји: 10-•. Сл. 2. 2. 

l 
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И.\\ајући У виду ованву струнтуру мрежљаче у области жуте мрље можемо 
одреюtт~-t Ј<О-?-ино мtпtимално растојање мора nостојати између слина и nотребно мини
мално расто)аље ~-tзмеђу љихових двеју коњугованих тачана - nредмета, да б~-tсмо 
ИХ ВИДеЛИ раЗДВО)еНО. 

Ано узмем? да је nречнин зенице ОЈ<а 2 mm ., средњи инденс nреламања очних 
средина кроз Ј<О)е nролази зраl< до мрсжњаче n' = 1 ,34, жижна даљина (слике) 
оnт~-tчног система Ol<a f ' = 23 mm и средља таласна дужина светлости Л = О 55 !.1. 
тада из формуле 1.2 . имамо да је nолуnречюtн централног дисна дифранцноне ~лю<с 

1,22 /, · f ' 1 ,22. 0,55 · 23000 
r' ,., 6[.1. 

n' Du 1,34 · 2000 

Из досада изложене теорије о дифранционим слинама знамо ово: да бисмо 
могли видети две тачне (детаља и томе сл.) раздвојено, nотребно је да се главни 
мансимуми инте_нзивности осветљености двеју дифра1щионик слина морају налазити 

на расто)ању КОЈе Ј~ ј)авно илн веће него щто је растојаље nрвога ~щиимума од главно
га маi<Сцмума Ј<ОЈе ЈС Једнаi<О nолуnречню<у r' цснтралнога дисна дифранционс сшще. 

На слици З .2Ь. nрю<азано је щсматсi<И нсколино еnителник ћелија (обЛИЈ<а 
wест?угаоиина)_ мрежљаче,у nределу жуте nеге . На цстој wеш1 са леве стране једне 
ћели)е уцртан Је центар А централног дисна дифра1щионе слике извесне тачне -
n~едмета А образоване на мрежњачи . Са десне стране те исте ћелије уцртан је центар 
В централног дисна друге дифранццоне сmше ноњуговане са тачЈ<ом nредмета В. Та ч
не А и В нису уцртане на щеми . Око овцх центара nрцназан је по један одговарајући 
светлц и по два та~ша колута. Изнад дифраЈщиоюtх слина налазе се љихови дија
грами интен_зивности осветљености. Из nриназане щеме и једнаности ширине епи
телних hелИ)а (d) и nолуnречню<а (r') централних дис1<ова (d,.,r'""'6 џ.) занључујемо, 
да ће се две тачн~ (детаља, си;на ~iли далека предмета) видети раздвојено, а1<о се 
љиков~ геоме_трИЈСЈ<е слине(~ и~ ) на~азе на двема еnителним ћелијама (чеnићима) 
раздвОЈеНИм Једном од liелиЈа НОЈа HI-\Je стимулирана светлосном енергцјом обухва
hеном м~нсимумим~ централник диснова но ј ц одговарају двама главним мансимумима . 
У циљу )аснщег об)аwљеља nрин_а~ан је щематсни на слцци 3.3. део nоврщине мреж
њаче У области щуте мрље на Ј<ОЈОЈ се вцде nоложаји слина А' и В' двеју одређених 
тачана- nредмета. Ове две_слцне се налазе на двема, еnителним hелијама данле 

З. 2. а. 

Сл. З. 2. б. 

оне су стцмулиране светлосном енергцјом. 

Између ових двеју ћелија налази ce . тpelta ноја 
није стимулирана. Према томе ово је иста 
ситуација нао и у nретходном случају (сл. 3.2.) 
те lie се две тачне А и В видети раздвојене. 
Тачке D и С се неће видети раздвојене, јер 
се њцкове геометријсне слике D' и С' налазе 
на двема hелијама ноје се~_додирују. 

Сл. З. З. 
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На слици 3.4. дат ј е меридЈ•(ОНа ни 11ресе1< ока на номе се виде горе nоменуте 
три ћелије тј. једна ),ел н ја нестимулирана, раздвојена д ма ћелнјама на но ј нма се 
образују тачЈ<е- слине А' и В ' д тачана- nредмета А н В. Тачна G' је дру1·а главна 

~ ------::..--·--

Сл. З. 4. 

F 

Е Н 

Ј 
_,е Сл. З. 5. 

(или чворна) тачна оnтич1<ог снстема ОЈ<а. Одавде, а 1'( из слика 3.2 и 3.3, в 1 rднмо 
ово: Да бисмо видели одвојен тачЈ<е А и В размаt< А' В' мора бити раван нm1 већн 
од ширине једне еnнте не ће ије. Узмемо ли да се стша на мрежљачн образује 
на удаљељу од оно 20 mm од тачне G' тада ће угао n t<ој н чюrи ширнна од бfl. , тј. 
мало већа од шири не еnнтелне ћелије (5f1.) бити нзражен у сенундама: 

б 
"" 62" 

4,85 . 1 о-• . 2оооо 

Као што видимо величина најмаљег угла разлагања рачуната по дифранционој 
теорији у вези са nречШ!I{ОМ зенице она nриближно се nоклаnа са вредношЈ,у до
бијеном на бази дифранционе теорије nовезане са Јюнституцијом мрежњаче она у 
области щуте мрље. 1 а основи обе ове теорије за nраЈ<тичне nотребе нао што је већ 
речено дефинитивно је усвојено да ј е минимални угао разлаrања она n ОЈ<а = 1'. Пошто 
рециnрочна вредност најмаљег угла разлаrања израженоr у дщнутама дефюtише 
моћ разлагања ит1 оштрину в1ща, то је моћ разла1·аља ot<a ноја одговара рециnрочној 
вредности угла од 1' ј еднаЈ<а јединици. Међутим, nостоје особе са таt<вим очима 
ноје могу видети раздвојено две тачне ноје се налазе и на угаоном растојању мањем 
од једног минута на nример од 30" па чак ц од 20" . Значи моћ разлагаља, односно 
оштрина вцда танвих очију је Mr = 2 односно Mr = З. 

Човечје око још боље заnажа деформације танни, линија, напр. , ташюг тамног 
вланна на беломе фону или паЈ< неnОt<Лаnање (неЈюинцидирање) односно nоклаnаље 
(концидирање) двеју правих линија I<oje се морају налазити у проду;Ј,ењу једна 
друге (сл . 3.5. ); то је од значаја nрилю<ом оцене тачности очитаоања вредности на 
скалама нонијуса, логаритмара, инструмената, nрилю<одt ноинцидирања слина у ноин
цидентним даљиномерима и томе сл. У томе случају тачност ПОЈ<Лаnањ:~ ~рражена 
у угаоној мери I<реће се до 10", а Ј<од изузетно добрих очију и до 5" . Објашњења 
за овакву тачност могу се видети са сл. 3.3. На тој слици уцртане су сли 1<е (л инови) 
двеју линија Е ' F' и Н'Ј' формираних на мрежњач~t. Као што в 1щимо растојање е' 
између ових линија је знатно маље од ширине једне (шестоугаоне) епителне ћелије 
па и поред тога ми ипа1< заоащамо да се линија EF не налази у nродужењу линије НЈ. 
Ово повећање оштрине заnажања(вида)моще се објасюпи тиме што се слике-линије
Е'F' и Н'Ј' налазе на два различита реда (више) челцћа. 

Од спољних чи•rnлаца на моћ разлагања 01<а утичу: I<онтраст нзмеђу предмета 
11 позадине· (фона), облщ< детаља или теста помоћу 1юга се исnитује мо\\ разлагања
оштрина вцда, атмосферсни услови, осветљеност самога nредмета и радијација (боја 
светлости) светлосш1х извора и радцјација I<ојом је сам предмет осветљен; тако 
наnример најбоља моћ разлагања се постцже са монохроматском щутом светлости 
чија је таласна дужина Л = 580m!J. . 

(свршиће се) И11:11С. Ива// ШиАtић 

На тpelioj страни корица: 

Командни модул "Аполо 10" снимљен после раздвајаља са Месечевог 
модула (горе) 

Област предвиђена са спуштање посаде "Апола 10" (доле) 
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Претплата и чланарина шаљу се на жиро рачун 608-8-1044-5 

У р е ђ и в а '' '' 11 о д 6 о р 
БОЈАНА АЛЕI<СИЋ , ЈОВАН ГРУЈИЋ, Др РАДОВАН ДАНИЋ , 

НЕНА}Ј. ЈАНI<ОВИЋ , Ииж. }Ј.РАГУТНН I<НЕЈ!ШВИЋ , ЈЕЛЕНА Ј'vfИЛОГРА

ДОВ-ТУРИН, Др БОЖИДАР ПОПОВИЋ, Июtс . АЛЕКСАНДАР ТОЈАНОВИЋ 
11 Др ЂОРЂЕ ТЕЛЕI<И 

Одг овории у ред 1111 К 

НЕНАД 1/! ННОВИЋ 

Наслов11у с1"йра11у юрад 11о ПЕТАР КУБНЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопис за астрон омију 11 астронаутину. Издаје 
Астрономсно друштво "Руђер ьошi<Овић". Годишња nретnлата : 
э а н с чланове НД 10 (СД 1000), за чланове оба дру11Пва НД 8 
(СД 800), за учени не свих шнола НД 5 (СД 500), :о~а иностранство 
НД 30 (СД 3000). Поједини бро ј НД 2,5 (СД 250) - Власннн и 
нздавач Астрономс: ;о пруштво "Pyt)ep Бошновић", Београд . 
Уредништво и администрац11ја : Београд, Народна оnсерnато
рија, Калемегдан , Горњн Граr\ . Тел . 624-605 Претnлате слати 

у Ј<орист рачун~ број 608-8-1044- 5. 

----- --- ---- -----
1llтaмna : Издавачка установа "Н аучно лело", Београд , Вуна Караџиhа 5 

r 
ВАСИ ОНА 

ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНАХVП 

1969 БРОЈ 3-4 
БЕОГРАД 

ПОДВИГ СТОЛЕЋА: ЉУДИ НА МЕСЕЦУ 

. Теш1~0 је данас, када је све ово већ стварност и иза нас, нalrn nогодне речи 
IIOJe би траЈНО забележиле, у овом часопису, нajвelrn nодвиг столећа. Говорити о 
томе Ј<ЗI<О су веновни снови Сирана де Бержерана , Жила Верна, Константина Циол
ковсЈ<ОГ н других најзад остварени, уnотребити за све то речи дивно, вели:чанствсно , 
невероватно, фабулозно, сензационално, фантастично - иnак то све звучи стерео
пmно и те речи немају довољно снаге да објаве nочета!< једне нове ере 1юја је уnраво 
почела у оном тренутку нада је номандант васионског брода "Аnоло-\\" Неил Арм
стронг први ступио на тле нашег вечитог и некад тако далеког суседа- Месеца . 

Иnак, ту су чиљенице, датуми, бројке, које нас потсећају да је 16 јула 1969. 
године у 14.32 (по нашем времену) кренула из Kejn Кенедија, уз огромну буку, тро
стеnена, џиновска ракета "Сатурн-5" која је на своме врху носила васионски брод 
"Аnоло-\\", са тројщом америчi<ИХ космонаута Армстроигом, Kommcoм и Олдрином 
(Neil Armstrong? Mich~el Collins, Ed\\' in Aldrin), на најфантастичнију мисију ноју 
су људи на ово) нашоЈ планети досада предузели:. Двојща из ове храбре посаде, 
Армстрош и Олдрии, после успешно извсденог лета сnустили су се на тле Месеца 
21 јула 1969. године у ~3h56m. За то време , тpelrn космонаутКолиис, нружио је око 
Месеца да би се касније поново састао са Армстрошом и Олдрином и сви заједно 
сnустили на Земљу, или тачније речено у таласе Пацифика, 24 јула 1969. године 
у 17h51m (по нашем времену). . 

У овом најкраћем резимеу дати су основни подаци о једном догађају који ће 
свакако ући у историју као лет који је предузет од стране људи са наше планете, 
са задатком да храбри космонаути после пређених 365.196 km стану на Месечево 
тле. Први корак HWia Армстроша био је мали: корак за човека, вели:ки за човечанства. 
Он је означио историјски тренутак- људи су освојили Месец. 

Сл. Ј. СШрми зид Месечевоz краШера - снимак Нила АрмсШронzа 
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Плав лета 

Обзиром да је много техничних податана о самој ранети "Сатурн-5", нао и о 
броду "Аполо", дато у нашим ранијим прш<ази.ма , у летови,"а васионСI<ИХ бродова 
"Аполо-8", "Аполо-9" и "Аполо-10" (" Васиона" бр. !н 2/ 1969), то се извесне познате 
ствари неkе овде понављати . 

Сам лет kемо подеmпн на етапе (1-9) и у њима , I< роз 23 операције, ПОI<ушати 
да објаснимо нроз накве су све фазе прошли амерични носмонаути Армстронг, Ко
лине и Олдрин од тренутна нада су напустили Кејп Кенеди до првог ударца напсуле 
о таласе ПацифиЈ<а (види сл . Ј ) . 

Етапа 

1. 
Полазан 

2. 
Ка Месецу 

з. 
Спајаље у 
простору 

4. 
На месечевој 
путаљи 

Редии број 

Skico rrj"~ и m~rilu .' 

5 

Сл. 2. 

Операција 

11 

Putanjo 
........._oltoM•sкo 

Старт ранете - носача (лансираље). 
Одбациваље првог степена ранете - носача 

Одбациваље сигурносног уређаја за спасаваље. 
Одбациваље другог степена ранете - носача. 

Ј . Пренид рада мотора треkег степена ранете - носача 
и постављаље ансамбла на парнинг путаљу оно Земље 
(треkи степен ракете није одбачен!). 

2. Поновно паљеље мотора треkег степена ранете, ради 
убациваља ансамбла на путаљу Земља-Месец. 

з. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9 . 

10. 
11 . 

Треkи степен раi<ете - носача са Месечевим модулом 
и номандио-сервисним модулом на путу на Месецу . 
Удаљаваље номандио-сервисног модула од треkег 
степена ранете; Месечев модул ("пауi<") остаје у 
унутрашљости треkег стеnена ранете. 
Окретаље командно-сервисног моду ла за 180°, тако 
да се својим конусом усмери према "пауi<у", ноји се 
налази у унутрашљости треkег степена ранете. 
Спајаље нонусног врха командно-сервисног модула 

са "пауном" и "извлачеље" истог из треkег степена 
ранете, који се потом одбацује. 
Онретаље командио-сервисног модула, тако да се 

Месечев модул усмери ка Месецу. 

Корекција путаље. 
Поновно окретаље командно-сервисног модула , тако 

да се сервисн:и модул усмери ка Месецу. 
Аутоматско онретаље ансамбла око Месеца. 
Постављаље ансамбла (номандно-сервисни модул + 
"пауi<") на путању око Месеца. 
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5. 
Месечев людул си-
лази према Месецу 

6. 
Месечев модул на 
Месецу 

7. 
Повратан 

8. 
Ка Земљи 

9. 
Улаза !·< у 
атмосферу 

Ј2 . 

13. 

14 . 

15 . 

16. 

17 . 
Ј8. 

Ј9. 
20. 
2Ј . 
22. 

2З . 

-------------- ~5 

Одвајаље "пауна" са Армстронrом и Олдрином од 
I<Омандно-сервнсног модула , у номе остаје Колинс. 
Командно сервисни модул нружи и даље оно Месеца, 
ДОI< "паун" заузима нову путаљу. 

Месечев модул ( "пауi<") са Армстронгом и Олдрююм 
силази на Месец. 

Месечев модул напушта Месец, остављајуkи дољи део 
модула- платформу за полетање- заувен на Месецу . 
Рандеву горљег дела Месечевог модула (са Арм
стронrом и Олдр1шом) и I<Омандно-сервисног людула 
(у I<Оме је Колинс) и љихово спајаље на путаљи OI<O 
Месеца. 

Одвајаље горљег дела Месечевог модула од I<Омандно
сервисног модула и ноначно одбациваље горљег дела 
пауна . Претходно су Армстронг и Олдрин прешли из 
"пауна" у номандно-сервисни модул 
У смера ваље номандио-сервисног людула на Земљи. 
Улазан на путању Месец-Земља. 

Коренција путаље. 
Улаза!< у норидор за враkаље у атмосферу. 
Одбациваље сервисног модула. 
Усмераваље номандног модула , тано да је зашппю1 
омотач окренут напред у смеру лета. 

Спуштаље у таласе Па ци фина. 

Оваi<ав план лета пројента "Аполо- Ј 1" у потпуности је извршен. Многи маље 
важш1 технички и други детаљи овде неkе бити поменути, јер то није циљ овог при

наза. О томе је било врло много речи у веmшим данима нада се све ово одвијало. 
Штампа, радио и телевизија су учинили да је тих дана огроман део човечанства наше 
планете био CI<Opo даноноkно уз храбре 1<0смонауте Армстронrа, Олдрина и Колинса, 
щ)атеkи их од Кејп Кенедија до немирних таласа Пацифина. 

Одмах по спуштаљу, васионска тројЈ<а је изолована од спољљег света у спе
цијаmш нарантm1 у трајаљу од 21 дана, НЗЈ<О би се иснључила свака могуkност да се 

Сл. 3. Први човеков iupaz -на Месецу 20 јула 1969. 
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евентуално становЮ!Штво Земље зарази неком болешћу, коју су астронаути nренели 
са Месеца. Наравно, све је било у реду, и данас су космонаути "nотnуно" слободшr 
људи. Реч "nотnуно" је намерно стављена nод знане навода, јер је nознато накве 
све обавезе, церемоније , nријеме нонфереЈЩије за штамnу итд. итд. чекају астронауте. 
Али, љима nриnада слава - они су били nрви становmщи друге nланете - а свана 

слава тражи жртве и одрЈЩаља, па и ова - астронаутсна. 

У з овај прю<аз и дати номентар на лет "А.nоло-11 " в ре дио је забележнти и 
следеће. Са територије Совјетсног Са.веза лансирана је 13 ј ула 1969. године ауто
матсна стаmща- васионсни брод "Луна-15" у nравцу Месеца , у ц1rљу научю{)( ис
траживања пространства око Месеца . Ова стаmща, без посаде стигла је успешно 
у зону око Месеца и била је на Месечевој путаљи у исто време нада и амерични ва
сионсЈ<И брод "А.nоло-11". После низа исmпив:ньа н снимаља Месе ч еве nовршине 
"Луна-15" се сnустила на Месец у реону Мора Криза, на око 800 km од места сnуштања 
америчког Месечевог модула са Армстрош·ом и Олдрююм. Сnуштаље је обављено 
танође 21 јула 1969. године, 19h 33 минута насније у односу на спуштаље "nауна" . 

Авалвза пета в џљв подуzват.: 

Непосредно пред силазаr< 

"Луна-15 '' је престала да 
емнтује сигнале, што на
водн на то да се разбила 
о површину Месеца . Зва
нични совјетсrш Ј<омента
ри уназују на то да је 
"Луна-15" успешно обави
ла планирани задата!<, да 

је 86 nута у ТОЈ<у лета успо
стављала везу са номан

дшrм центром на Земљи 
и да је предавала резул
тате научних исmпивања. 

Међутим , до данас нема 
никанвих званич}U{)( пода

таЈ<а о стварној мисији 
аутоматсне станице "Луна
-15" на Месецу, баш у вре
ме када су и америчю-1 ас

тронаути обављали свој 
задатан. Да ли су се дату
ми лета случајно подуда
рили или је по среди не
што друго, то ће остати 
још дуго предмет најраз
новрснијих нагађаља и но 
ментара . 

Сл. 4. Узорак Месечеве сШе
ие ua Земљи. Једиа~иииским 
уређајем узорак се йpettocu 
у вакуумску комору ради 
аиализе. 

АмериЧЈ<И астронаути Армстронг и Олдрин, за време свог боравка на Месецу, 
прикупили су око 30 kp материјала са Месечевог тла, који је у два специјалиа сандука 
допремљен у васионсЈ<И центар у Хјустону, где треба да се обаве многобројне анализе. 
Екипе научника, не само из САД већ и из многих других земаља, учиниће све што 
је у љиховој моћи да дају одговоре на два за сада основна питаља: постоје ли >Iшви 
организми на Месецу и порекло и старост Месеца. У току наредних месеци, а можда 
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и година, стрпљиве и дуготрајне анализе треба да осветле многобројна питаља као 
нпр. да ли је Месец као и наша планета састављен из слојева, да ли је површина 
Месеца облинована вулнанском активношћу која можда још траје, евентуално саз
наље о пореклу Земље и Сунчевог система, Месечево магнетно поље, радиоактивност 
на Месецу, итд. итд. 

Сл. 5. База у Мору Ти
шине. Олдрии са ШtсШру
менШима и лунаришt .моду
лом. 

Што се тиче оног другог асnента лета "А.nоло-11" врло је вероватно да је 
фантастичан успех финансијсЈ<И омогућио организацији НАСА наставан рада и даља 
освајаља. Чак је и претседник САД Никсон, одушевљен летом "А.nола-11", најавио 
могућиост слаља првих људи и на неке друге планете Сунчевог система. Већ је од
ређен датум ( 14. XI 1969. године) када ће са Кејп Кенедија џиновска ракета "Сатурн-5" 
поново послати нове људе на Месец . То ће овога пута бити Чарлс Конрад и Ален 
Бин, док ће трећи астронаут Ричард Гордон кружнти изнад љих на Месечевој пу
таљи, чекајући да се Месечев и командно-сервисни модул поново cnoje у циљу 
повратка на Земљу. Цео план се изводи наравно у оквиру пројекта "А.nоло-12". 
После овог лета следују нови летови у оквиру програма "Аnоло" тј. летови ка 
Месецу. Предвиђају се дужи боравци на поврпmни Месеца, већа удаљаваља од 
летилице када из исте изађу по сnуштаљу на Месец (5-6 km), коришћеље специ
јалног возила тзв. "Месечевог ЏШiа" на Месецу и друго. Планира се да се летови 
у програму "Аnоло" одвијају у размацима од око 4 месеца. 

Огроман успех лета "А.nоло-11" потврдио је теХНRЧЈ<е могућности за скоро 
несметани лет на Месец. Иде се чак и даље и тврди да је само питаље одлуке, а не 
и технологије, да се на Марс упути васионсЮI брод са посадом. Верује се да је 
то сада потпуно у домашају човекових могућиости. АЈ<о би се такав лет планирао, 
руноводиоци организације НАСА сматрају да је погодан термин половина августа 
1981. године. После пута од годину дана, астронаути би стигли до Марса и на 
љеговој поврпmни провели око три месеца . У повратку, астронаути би прошли 
поред Венере, и стигли поново на нашу планету 1983. године. 

Последљи догађаји су показали да у овој области технике више нема - не
могућег. 

Инz. Драzан Кне:жеви!i 
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КОСМИЧКА ПЛАТФОРМА- НАРЕДНА ЕТАПА У СОВЈЕТСКИМ 

ПЛАНОВИМА ОСВАЈАЉА КОСМОСА 

После релативно дуже паузе у Ј<осмичким истраживаљима од стране Сов
јетског Савеза, лансиран је Ј 1 О Ј<Тобра 1969 годюiе у 12 h 1 О мин. (по нашем 
времену) са носмодрома Бајнонур, свемирски брод "Сој уз-6", шести по реду у 
овој серији. Командант брода је био пуновнин Георгиј Шољин, а други члан 
енипе био је инжељер Валериј Кубасов. МаЈ<Симална удаљеност путаље брода 
од Земље износила је 223 нм, минимална 186 нм, на.гиб п утаље према равни 
Земље 5Ј,7 ° . Брод је прелазио путаљу оно Земље за 88 минута н 36 сенунди. 

Само дан насније тј . Ј 2 онтобра са истог носмодрома лансира н је наредни 
брод из ове серије - "Сојуз-7", са номандантом брода пуновнином Анатолијем 
Филипченном и еЈ<ипом ној у су чинили Владислав Вот<ов н Винтор ГорбаТЈ<о . 
Одмах је успостављена међусобна радио- веза у циљу оствариваља планираног 
програма . 

За бродовима "Сојуз-6" и "Сојуз-7" нренуо је танођс и трећи совјетсни 
брод "Сојуз-8" на дан Ј З . онтобра Ј 969 године. Бродом је управљао пу•<овннн 
Владимир Шалатов , а други члан посаде брода био је инжсљер АлеЈ<сеј Јелисеј ев. 

Ово је први пут у историји Ј<осмичю•х летова да се три брода, из ј едне 
серије и из једне земље, нађу истовремено на путаљи . Одмах по лансираљу ове 
носмичке "тројке", нао и пре тога уосталом, било је више номентара од стране 
носмонаута, стручљана и штампе о правој сврси лансираља три брода узастопно 
са истог космодрома, у CI<Opo исто време, само померени за ј едан дан . Осим низа 
научних енсперимената у космосу, различитих међусобних маневара бродова, 
енсперименталног завариваља у ванууму, није дошло до спајаља бродова "Сојуз-7" 
и "Сојуз-8" што се оченивало. Наиме у изјавама научнина и носмонаута било је 
речи о спајаљу бродова и понушаја да се формира летећа Ј<Осмична платформа 
изнад Земље, ноја би увен могла да се дограђује и вишеструно нористи. Да ли 
је то било у плану летеља или не, теш1<0 је реnи, али чиљеница да су нени од 
ове гарнитуре костонаута били припремани за ованве подухвате нао и да су 
бродови из ове серије ("Сојуз-4" и "Сојуз-5", јануара Ј 969 године) ве n обављали 
међусобно спајаље, наговештавала је да ј е спајаље три брода на помолу . На тај 
начин СССР би формирао изнад Земље тзв. "летеnе острво" 1<0је би осим научног 
нарантера могло да има евентуално и нени други циљ. До овог спајаља међутим, 
није дошло и бродови су се "мено" спустили на Земљу по оном редоследу нако 
су и лансирани и то у периоду од Ј6-\8 октобра ове године . 

Званични совјетсю1 представници су изјавили да су сви летови обављени 
према унапред утврђеном плану тј. сви су обавили предвиђена научна испитиваља, 
а у броду "Сојуз-6" извршено је прво дифузно (хладно) за вариваље у ва~<ууму. 
Космонаути из сва три брода ocenajy се одлично после успешно обављеног посла. 
Верује се да је овај групни лет, уз веh обављени лет и спајаље бродова "Сојуз-4" 
и "Сојуз-5" само предигра совјетског космичког програма у формираљу орби
талне станице на путаљи изнад наше планете. Да ли су совјетски стручљаци 
заиста дефинитивно напустили план освајаља Месеца и своје снаге усмерили на 
ову врсту посла и евентуалне летове на друга небеска тела - показаhе наредна 
космичка истраживаља . 

Драzан Кнежевић, 
дийл . . .\lаШ. ин:>tС. 
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МАРС ОТКРИВА СВОЈЕ ТАЈНЕ 

Крајем јула и почетком августа ове године, две америчке сонде из серије 
Маринер" прошле су поред Марса , популарне "Црвене планете". То су биле ва

~ионсЈ<С ст;шще без посаде, "Маринер 6" и "Маринер 7", које су са Земље ланси
ране у правцу Марса 24 фебруара , односно 27 .марта ове године. Најбmо~же растојаље 
између ових сонди и планете Марс износило )С око 3.200 km. Станице су биле оп
ремљене камерама, спе1прометрима за инфрацрвене и ултравиолетне зраЈ<е нао и 
радиометрима, који су били аЈ<пrnирани са Земље некоmшо минута пре него што су 
"Маринер 6" односно "Маринер 7" достигm1 најближу тачну удаљености од Марса. 

Специјалне Ј<амере уграђене у васионсне станице послале су на Зеh!ЉУ читав 
m1з фотографија. Иано је то учиљено на најбоље могуhи начин , са растојаља од скоро 
100 милиона Ј<Илометара, ипан су ови догађаји биm-1 у сенци подвига првих људи 
на Месецу . Разлог- нема људи, нема посаде у броду, па нема нн узбуђеља. Технични 
гледано подвиг са "Маринерима" представља· технично савршенство. Да подсетимо 
само на неношшо податана. Марс ј е удаљен од Земље СЈ<оро \ОО милиона юшометара . 
Стающе "Маринер 6" и "Маринер 7" стигле су у близину Марса после пу;оваља 
од близу пола године са занашљењем од свега 90 секунди . Када су биле на)бmtже 

"Маринер б" йриблm~еава се Марсу - IIUJ сuи.мака са даљине између 1.241.350 и 
3700 килоАtеiuара. На iiоследње.м. сuимку је краШер йречника 38 км. 
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"Црвеној планети" (31. јула, односно 5. августа), са Земље , са тако огромног расто
јаља, активирани су уређаји и камере , који су научющима дали читав низ драгоцених 
података. Ови ће подаци бити пажљиво анализирани и помоћи ће науци да дубље 
продре у тајне ТЗl<О дале1<0Г Марса. Сmiмање поврипmе Марса обављено је, ка1<0 је 
већ поменуто, у оFtНм тренуцима када су "Маринери" бюm од планете удаљеFtН оно 
3.200 km. Примљене тамне и светле поврЈШше планете специјалFtН рачунари , угра
ђеftН у васионсЈ<е стающе, одмах су претворили у бројеве, пренели их на траку и 
касFtНје емитовали на Земљу. Други рачунари у центру у ПасадеFtН (Калифорнија , 
САД) примили су ове сигнале и од љих саставиш1 сш1ке Марсове поврiШiне. Квалитет 
слика је фантастичан, поготову када се има у виду растојаље са Ј<ога су камере СftН
мале, као и растојаље Земља - Марс. Али и поред овако савршене технике , која 
омогућује човеку да са Земље "погледа" неку планету удаљену милиоИЈrма киломе
тара, ови догађаји нису узбудили свет у оиој мери као Ј<ада би у ~им бродовима~ бишr 
људи. Управо на овом питаљу научници САД сада "ломе ноnља , нако се то ооично 
каже . Једна струја научника застуnа тезу да је испитиваље планета веома удаљених 
од Земље могуће обавити слањем сонди у близину тих планета . Сонде су опремљене 
таквом технююм која је већ сада у стаљу да пошаље на Земљу врло нвалитетне по
датне, ноји се могу потом у лабораторијама годинама анализирати. Случај са сондама 
"Маринер 6" и "Маринер 7" најбоље поткрепљује ову тезу. Друга груhа стручњака 
сматра да је теХНИЈ<а 1шан само техника , а да је човек још увеЈ{ најсавршеЮ!јн mi
струмент. По љима, слање васионских сонди само треба да утре пут бродовима са 
посадом, који ће у том случају ићи сигурЮ!је и безбедиије , на већ проучена места 
евентуалних тачки за слетање. Наравно да је ова друга теХНИЈ<а слаља бродова са 
посадом неупоредиво скуnља од оне прве , скуnа ЧЗl< и за САД. Па иnак, већ се уве
лико говори о експедицијама освајаља Марса са посадом , можда већ око \980. годин 

Снимци Марсове поврiШiне nоказују да је она слична Месечевој nовр1Шiни. 
Внде се кратери слични онима на Месецу, маљи и већи, дубљи и плићи . Све у свему , 
читаве еюmе стручњака различитих nрофила имаће сада nуне руке посла да на ос
нову присnеШЈХ форографија и nослатих податана о nовршинској температури "Цр 
вене nланете" , као и nодатака о анализи хемијсног састава разређене атмосфере Марса 
одговори на низ питаља међу којима свакако доминира једно : има ли на тој nланети 
живих људи, nостоје ли заиста Марсовци? 

Прва nрелиминарна исnитиваља npИJIIЉeftНX nодатака IOICY дала дефинитиван 
одговор да ли на Марсу nостоји атмосфера од елемената неоnхоДFtНх за живот . Сви 
су изгледи међутим, да на Марсу, нао и на Месецу, нема трагова живота. 

Можда ће даља, детаљнија испитиваља снимана и nодатака са Марса , као и 
анализе донетог материјала са Месеца - датн неке нове резуmате , који ће ове са
даuпье демантовати. 

На крају, додајмо овоме и то да НАСА спрема нови пар васионских сонди 
"Маринер 8" и "Маринер 9", који крећу на далеко nутоваље већ 1971. гоДFtНе. Ре
зуmати који буду nослати са ових сонди на Земљу свакако ће бити један корак даље 
у откриваљу тајни "Црвене планете" . · 

Инz. Драган Кне:нсе11uћ 

МEТEOROLO~КII КLIMATSКI USLOVI NA PLANETAМA 
(kraj) 

Saturn 

Ova p1aneta, sa svojim euvenim prstenom, svakako је najlep§j objekat na nebu, 
Zute је Ьоје, alj nije tako sjajan kao Jupjter. Nedovoljno ostri pojasevj, parale\nj ekvatoru. 
presecaju njen djsk. Povremeno na Saturnu se vjde bele pege, ali to nisu postojane tvore
vine (kao, recimo, crvena pega na Jupiteru). Воја, vjsoki albedo ј promenljivost posmatranih 
deta\ja ukazuje da тј vidjmo samo oЬla~ni pokrjva~ Saturna. Izgleda da је ova p\aneta 
znatno mjrnija varijanta svog suseda, Jupjtera. 

Atmosfera је mnogo sli~na Jupjterovoj. Vodonika ј metana ima vj§e, а amonijaka 
manje nego u Jupjterovoj atmosferj. Treba o~ekjvati da је helijum drugi va!ni sastojak 
Saturnove atmosfere. 
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Pren1a teorijskiш raCuniшa 
(uzevsj u obzir rastojanje Sunce
-Saturn), temperatura Saturnove 
povrsjne је - Ј95"С. lnfracrvena 
i mjkrotalasna posmatranja daju 
-167 "С - ali se veruje da је to 
temperatura u ЬJj zini gornje granice 
оЬ\аkа, а da njje temperatura pla
netinc povrsine. Eksperimentalno 
jos nije jzmerena temperatu.ra po
vrsjne. I u vezj sa Saturnom, kao 
i sa Jupiterom, postoji jedna 11ipo
teza prema kojoj је povrsinska tem
peratura veoma visoka, moZda + 
2000"С. Realnost ove i drugih hi
poteza је veoma proЬlematicna 

Smatra se da је Saturno
va atmosfera ogromnih dimenzija. 
Gornja granica oЬ\acnog sloja је na 
oko 8.000 km iznad povrsine. Vaz-
dusni pritisak na povrsini је ncko
liko desetina hiljada puta veCi пеgо 
na Zemlji. 

Vetrovi u Saturпovoj atmo
sferi imaju priЬ\izno istc karakteri -
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Sl. 3. - Hipotetic11i vertikalni raspored s/ojeva 
оЬ/аkа u atmosferama Jupitera i Satuma. Visi11a 

od 8000 km је gomja gra11ica оЬ/аспоg s/oja. 

stike kao na Jupiteru. . . . . 
Pretpostavlja sc da su оЬ\асi raznih karakteпs tlka . ~а Sl. _ З daJemo shem~ moguceg 

vertikalnog rasporeda oЬ\acnih slojeva u atmosferama Jup1tera 1 Saturna. Ovo Је svakako 
samo gruba slika stvarпosti. . . .. 

Na kraju, jedan podatak о Saturnovom prsteпu: analiza Suп~~ve svetlos~1, o~b1~~ne 
od prstena, dozvoljava predpostavku da su dclici prstena od leda 111 su prekr1vem ПJim . 

Uran i Neptun 
Ove dve planete ро dimenziji jzgledaju kao ~lizanci. J?al~ko s~ ?d nas i tesko~h је 

upoznati. Na Uranu, kojj је Ьlizi nama, po_nekad se poJave slab1 ~oJa~ev~_ 1 _Ье~а ekvatoriJalna 
zona. Visoki а!Ьеdо obeju planeta dozvoiJava predpostavku da Је vidiJIVI d1sk ustvar1 ob-
lacni pokrivac. . 

Spektorskopska merenja ukazuju na postojanje meta~a u atmosferam~ ov1h planet~. 
Veca је koliCina metana nego na Jupiteru ј Saturnu. ОsоЬша metana? d~ JakO apsorbщ~ 
zutj i crveni deo Suncevog zracenja, dovodj do toga da ove p\anete ImaJU zelenkastu Ii1 
plavkastu boju. Takode је uoceno prjsustvo vodonjka: Pretpostavlja se d_a jm~ i h~Jjj~ma 
Zbog niske temperature, u atmosferama nema amoш)aka, vodene pare 1 ugl)eпdюkSida, 
jer su onj "sledivanjem" jzbaceni jz njih. . .• 

Treba ocekjvati da је povrsjnska temperatura na Uranu 1 Neptunu mza od- ~85 "С. 
Teorjjskj se pokazuje da је vazdusnj pritisak na povrsini Urana 8 puta veC! nego 

na Zemlji. . . . •. 
Rekli smo da је osa rotacije Urana skoro u ravru putanJe. Zbog toga su godiSDJa 

doba na Uranu v~oma cudna: nekad је osvetljenost (tama) sjmetricna u odnosu na po~ove, 
а nekad u odnosu na ekvatorski deo. Posto su godjsnja doba veoma dugacka (ро 21 godшu), 
to, recjmo, u polarnim oЬ\astima covek Ьј mogao da prozivi skoro сео svoj vek, а da ne 
vjdj Sunce. 

Pluton 
О Plutonu znamo veoma malo. U teleskopu se vjdi kao belo-zuti djsk. 
P1aneta prjma veoma malu kolicjnu Suncevog zracenja ј zato se rac~a da ј~ srednja 

temperatura njenog tla oko- 212"С. Prj tako niskim tempera~urama, n~nogi _gas~vi prelaze 
u tvrdo i1i tecno stanje. Vodonjk ј heljjшn jos ostaju u gasov1tom staщu, ali posto Pluton 
jma malu lcrjtjcnu brzinu verovatno је da su ovj \aki gasovj odavno "pobegli" sa planete. 
I tako nista odredeno n~ znamo о sastavu Plutonove atmosfere. Niskj а!Ьеdо dozvoljava 
predp~stavku da u atmosferi nema оЬ\аkа. Zbog veljkog ekscentrjciteta putanje, treba 
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o~ekivati da је prj najvecem udaljenju od Sunca, temperatura za oko 25 % nifa nego kada 
је planeta najЬ!jfa Suncu. 

Dufjna nocj је veca od 72 casa. Jedno godisnje doba traje priЬljzno 62 godjne. 
Verovatno da na Plutonu ima veoma slabih vetrova. Mozda је tamo nekakav tihi 

smrznuti svet. 

Zakljucak 
Као sto smo vjdelj , о atrnosferama planeta jmamo malo podataka. Ali ono sto znamo, 

to govorj о tome da su atrnosfere razlicjte. 
Које su osnovne zagonetke ј kakvj su planovj za njihovo resenje? 
Evo nekoliko vaznijih proЫema : 
1. Temperatura na povrsini Venerc је neoЬicno visoka. Ро zemaljskim merilima, 

medutim, temperatura na ovoj planeti trebalo Ьi da bude nesto \' isa nego na Zcmlji. Zasto 
је tamo jpak tako toplo? 

2. Svakog Marsovog proleca tanka polarna kapa sc topi i talas potamnjcnja se siri 
na planeti na sve strane od kape. Brzina rasprostranjcnja tog talasa је oko 32 km na dan. 
Sta је ovaj talas potamnjenja? Da li је on vezan sa oslobadanjem vlagc iz polarne kape? 
Da li hipoteti~no primitivno rastinje reaguje na povecanje vlagc? 

З. Kakvc su stvarne karaktcristike Merkura? Ima li ova planeta uopste atmosferu? 
Zasto је tako visoka temperatura na njenoj nocnoj strani? 

4. Sta је ustvari crvena pega u Jupiterovoj atmosferi? 
5. Jupjter, Saturn, Uran i Neptun su ogromnih razmera, brzo rotiraju oko svojih 

osa, imaju debelu atrnosferu sastavljenu od vodonika, helijuma, amonijaka ј metana, ј 
mofda imaju unutrasnje izvore toplote. Ostale planete (Merkur, Venera, Zemlja, Mars i 
Pluton) su manja tela, koja sporo rotiraju oko svojih osa, imaju tanku atrnosferu (sa malom 
kolj~inom vodonika, helijuma, amonijaka ј metana) i nemaju unutrasnje izvore toplote. 
Koji је razlog postojanja takvih razlika izmedu dveju grupa planeta jstog Sunceog si
stema? Kako је ustvari stvorena Sun~eva porodica? 

Na ova i druga pitanja treba dati odgovor. Najefektnije се Ьiti da se na planete 
posalju atrnosferske laboratorije. Amerikanci predvidaju upuCivanje ovakvih laboratorija 
na Veneru i Mars oko 1973. godine. Osnovni zadatak ovog programa је ispjtivanje da li na 
ovjm planetama jma nekakvog zivota. Ва§ zbog moguceg zivota na planetama, vafan је 
zahtev da laboratorije budu dobro sterilizovane da ne Ьi zarazjle planetu zemaljskim bak
terijama. 

Prema tome, istinito upoznavanje meteoroloskih i klimatskih uslova na planetama 
tek се sad zapo~eti. 

Т. D. 

СНИМАЉЕ ЗВЈЕЗДАНИХ СКУПОВА СА ОПСЕРВАТОРИЈЕ ААА 
КЛУБА У САРАЈЕВУ 

Познато је да се небесни објенти слабог сјаја, нао u.гro су звјездани снуnови, 
морају снимати са јано дугИМ енсnозицијама. Због дневне вртље Земље за тано дуго 
излагаље фотографске nлоче потребно је имати телескоп са уграђеним сатним меха
низмом. За скромне аматерске услове, какви су наши, у први мах изгледа немогуће 
вршити било каква снимаља са дужим експозицијама. Будући да наша опсерваторија 
не расnолаже са ниструмеитом који има сатни механизам, ми смо морали тражити 
нене друге могућности за таква снимаља. 

Телескоп са којим смо вршили снимаља звјезданих скуnова је рефрактор 
совјетске производље са пречником објектива од 80 mm. Расnолаже са окуларима 
који увећавају 28,5; 40 и 80 пута. Он је служио нао инструмент-водич, нојим се 
пратило ручним путем привидно нретаље небеске сфере. Са друге стране овог те
лескопа гдје су смјеи.гrени тегови, причврстили смо један мали телеобјентив. Телеоб
јектив је преправљен од телескопа АТ-1. На љега је наврнут фото-апарат типа "ЗЕ
НИТ ЗМ" који је рефлексни и омогућава директно изои.гrраваље. 

У окулар ноји увећава 80 пута ставили смо један импровизовани нитни нрст 
У чије се средиште доводила нека сјајнија звијезда. Наиме, пои.гrо су оба телескопа 
центрирана паралелно, то се онда исти предио неба видио једновремено у оба инстру
мента. Објекат ноји се сними мора непрекидно да буде у средии.гrу видиог поља, 
u.гro се постиже помоћу механизма за фино кретаље по оси ректасцензије. Рука којом 

ВАСИОНА XVII . 1969 . 3-4 _ 63 

се ВI?ШИ 1:rраћељ~ одређеног небеског објента, ~юра бити стабитю наслољена да би се 
спри)ечЈЈЛИ дрхта)и ноји би довели до слабијих резултата. 

Нанои дуготрајног снимаља , поназало се да су најподесније ексnозиције од 
оно пола сата . Сюшали смо са најосетљивијим фитювима и то са ОРВО и АГФА 

Ј\![ 13 Heтcu/is - Телеобјекiiir1в АТ Ј , филм. "ORWO", 27 Din, ексйозиција 30 дr , 
25. 5. 1969. 

У. u h Peтsci - Телеобјекй1r1в АТ Ј, филм "ORI-170", 27 Din, ексйозиција 30 м 
25. 5. 1969. 

од 27 дина: Добили смо ;Веома успјеле снимне сјајнијих звјезданих снупова као што 
су и ови I<OJ~ се могу вид_Јети на приложеним фотографијама. То су расијани скупови 
Х и . h У са~в)ежђу Перзе)а и нугласти снуп М 13 у Хернулу, који се види нао мала 
сви)етла П)ега у ~редии.гrу снимна. Као шт? се видн, звјезде су видљиве нао тачне , 
u.гro говори о усП)~шиом ручном праћењу, Јер би у противном биле у облИI<у цртица . 

Наравно, ПрИЈе снимаља цио инструмент мора бити тачно орјентисан на небеском 
полу, да не би дош~о до одстуnаља по деклинацији . За оваква снимаља потребна је 
висона .ноицентрацИ)а и стрпљеље. Изванредни резултати но ји се могу добити , пред
стављаЈу награду за уложени труд . Сви они ноји пожеле да овако снимају треба 
да саА~и, дуготрајним пробама, нађу најпогоднији начин ноји зависи од инструмената 
са ко)има располажу . 

Myмuнoвuli Мухамед 11 СШуйар Милорад 
чланови Астрономске опсерваторије АААК у Сарајеву 



64 - ВАСИОНА XVII. Ј969. 3-4 

СЕМИНАР ИЗ АСТРОНОМИЈЕ ЗА НАСТАВНИКЕ СРЕДЉИХ ШКОЛА 

Захваљујуtш разумеваљу Републичне заједюще за образоваље, <1 онда за 
научни рад СР Србнје и Просветно-педагоЈШ<ог завода града Београда, Астрономско 
друштво "Руђер БоЈШ<овић" у заједющи са Катедром за астрономију Природно
математиЧЈ<ОГ фаЈ<)'лтета у Београду и Заводом за основно образоваље и образоваље 
наставНИЈ<З СР Србије организовало је, у јуну н септембру Ј969. године семинар за 
професоре физине, математине и географије нз целе Републ11не '' јн lie предавати 
астрОНО,\iИју у ШЈ<ОЛСI<Ој Ј969ј70. ГОДИШI. . . . 

Као што је многима познато, Просветю1 савет СР СрбиЈе на СВОЈОЈ седници 
од 20. маја Ј969 . године , усвојио је предлог Астрономс1юг друштва "Руђер Боuшовић" 
Катедре за астрономија Природно-математичног фаЈ<ултета у Београду и Астрономсне 
опсерваторије СР Србије, да се астрономија поново уведе нао обавезан предмет 
у IV разред гимназија природно-мате,"атичног смера и то од септембра ~969 . године: 
Пошто у данашљи~\ условима није било могуће доделити астрономи)и веlш броЈ 
часова, она је уведена са једним часом недељно. 

Астрономија је !<ао пред,"ет у средљим ЈШ<олама у1<Инута 1949 . годЈ;tне, што 
је довело до ствараља велине празшше у образоваљу младих људи. Био ЈС збиља 
задљи тренута1< да се астрономија врати у средље шноле, јер да то није сада учиљено 
верујемо да би генерације ноје долазе биле све више и више необавештене, илн 
погрешно и нестручно обавештене о збиваљима у свемнру. Ова последља су пан , 
слободно можемо рећи, тема наших дана. Tel< је не1юлино месеци, например, прошло 
од тренутна тано значајног за човечанство .- ступаља пр~ог човеЈ<а ~ Месец. . 

Да би се помогло наставющима I<ОЈИ се прихватаЈу да предаЈ у астрономи)у , 

у времену нада она привлачи пажљу шнрш<е јавности , одржана су два семю!Зра 
за наставнине средљих ШЈ<Ола. Први је био између Ј6. и 22. ј~на а д!?уги између Ј5. 
и 20. септембра Ј969. године. На оба семинара је обрађен наЈважии)и део материЈе 
из наставног програма средљих пшола. . 

Предаваља на семинару држали су чланови Катедре за астронОМИЈУ ПрИЈ~Одно
математИЧЈ<ог фаЈ<ултета у Београду и сарадници АстрономсЈ<е опсерваториЈе СР 
Србије. Сем предаваља, на семинару је био организован и низ прантичн~{Х веж~и 
и демонстрација. Поред тога што су посетили АстрономсЈ<У опсерватори)у, где 1е 
и одржан највећи број вежби, учесющи семинара су имали прилин~ да се упозн~ЈУ 
са инструментима ноји припадају Катедри за астрономију, НароДЈЮЈ опсерваторИ)и, 
а и да виде Планетаријум. За оне који су желели, организована је била и посета 
ПриродљаЧЈ<ом музеју где су разгледаmi изложене примерке_ метеор~а. 

Учесющима семЮiЗра је била приређена и демонстрацИЈа посто)ећих учила, 
дат им је списак mпературе из области астрономије и низ практичних уnутстава за 
организоваље наставе и ваНЈШ<олске активности. 

У току септембарског семинара спроведена је и Ј<раћа анкета ноја је поназала 
да је семЮiЗр успео и да је ТЗI<ав обmш сарадље са наставющима веома пожељан. 

Предавачи на семинару су обећали и даљу подрШЈ<у наставницW~а У изво~ељу 
наставе астрономије и ми бисмо желели да и на овом месту позовемо све оне КОЈима 
би помоћ била потребна да пишу било предавачима лично, било на адресу: Настав~а 
номисија астрономског друштва "Руђер Бошновић" , Београд, Народна опсерваторИ)а, 
Калемегдан. 

ЈЕСЕЉЕ ЗВЕЗДАНО НЕБО 

Ведра јесеља ноћ. Упознајмо звездано небо. . 
Одредимо најпре стране света . PaUllipимo руке; лева руна поназу)е запад 

(тамо је зашло сунце), десна поназује истоЈ<, испред нас је север, иза нас је југ. 
Нешто тачније ћемо одреднти стране света ано, служећи се слином п~о~а

ђемо звезду Северљачу. Она се лако налази ако најпре на северозападу уочимо СЈаЈну 
групу од 7 звезда. Ано се спојюща последље две продужи 4-5 пута наилази се на 
Северљачу. 

Радн бољег сналажеља научимо да меримо "растојаља" на небу. Испружите 
једну руну и раШЈiРите прсте. Растојаље између врхова палца и кажипрста одговара 
углу ОД ОКО 15°. 
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Сад можемо почети са посматраље,,\ нретаља неба. 
Пажљивији посматрач ће моћн да у току неколико ведрих ноhи запази чи

њеюще 1юје су овде набројане: 
Ј. Међусобни положај и звезда се не мељају. 
2. ЗвездЗI<о небо се "окреће" са исто1<а на запад око осе која поназуiе Се

верљачу. 

3. Звезде на небу направе пун нруr (360°) за дан и иоћ (24h). Значи, за један 
сат 360°/24 h = Ј 5° за један сат'). 

4. Сваног дана звезде излазе око 4m раније (тј. пун обрт звезданог неба траје 
24h - 4m). За годину дана то износи 365 х 4m - 24h, тј . један дан. 

ЧюьеИ!!Ца 1 је последица огромне удаљености звезда, тано да иако се оне 
•<pefiy велю<им брзинама , нама изгледа да се , рецимо у TOI<Y 10 година, уопште не 
померај у. 

Чиљенице 2 и 3 су у вези са танозваш1м привиДЈiИМ дневюiм кретаљем неба 
и последица су тога што се Земља онрене једанпут за 24h у смеру запад - исток. 

Чиљеница 4 је и вези са тзв. годишљим нретаљем и послеДЈЩа је нружеља 
Земље око С)'!ща . 

Због дневног и годишљег нретаља изглед неба је разmrчит у току ноlш, а 
меља се и у тону године. 

Рецимо сада нешто о сазвежђима. 
Сазвежђем се назива група манје-више блисЈ<ИХ звезда•) ноје чине каранте

ристиЧIIУ фю·уру. Њима се омогућује бржа оријентација на небу. Иначе се астрономи 
врло прецизно оријентишу на небу служећ.и се Ј<ООрДЈrnатама звезда, слично оријен
тисаљу на Земљи помоћу географских ноордината. Имена сазвежђа су врло стара , 
тако да на небу срећемо имена из грчне митологије (Персеј, Андромеда, Пегаз и сл.) 
или имена арапс1юг пореюш (Алгол, А,лнор и сл. ). Упознајмо сада најмарнантнија 
сазвежђа и најинтересантю1је обје1пе у љима. 

Код налажења Северљаче помогла нам је група од 7 СЈаЈНИХ звезда, ноја се 
у ово доба године (оно 20h увече) виДЈr на северозападу. То сазвежђе се зове Велики 
Медвед. У нашим нрајевима га често зову Велm<а Кола . У репу Велmюг Медведа 
(иm1 у руди Велюоrх' Кола) he добар посматра ч за време ведрi{Х ноћи приметити две 
врло бru1c1<e звезде; једну доста сјајну н поред ље једну слабу . Ове две звезде носе 
арапсЈ<а имена Мизар и Аmюр (1юљ н јахач) . Hei<Ohte се може учинити да се звезде 
доднрују, међутим то је само варка и последица је раснпаља светлости у нашој ат
мосфери и несавршености нашег ОЈ<а. Те звезде су међусобно удаљене Ј7 000 астро
номских једншща ((Ј АЈ = Ј49 000 000 к,u, тј. то је средље растојаље између Земље 
и Сунца) . Без обзира на оволику међусобну удаљеност ове две звезде под дејством 
гравитациоШiХ сила круже једна око друге, слично нружељу Месеца око Земље. 

Позната звезда Северљача је најсјанија звезда сазвежђа Мали Медвед (Мала 
Кола). Оно је отприлиЈ<е два пута маље од Великог Медведа и протеже се од Север
њаче на запад. 

Насупрот Великом Медведу (у односу на Северљачу) налази се Касиопеја. 
Ово сазвежђе је нешто маље од Великог медведа и подсећа на слово W. 

Око 30° од зеюпа (тачке ноја је изнад ваше главе) према западу је једна веома 
сјајна плаво-бела звезда. То је Вега. Она са слабијим звездама ноје је окружују 
ЧИШi сазвежђе које се зове Лира. Вега је једна од бли>1<ИХ звезда. Светлост, прела
зеhи сване секунде оно 300 000 км, стигне од ље до нас за 27 годнна . За разлину 
од Сунца, ноје има површ~rнсну температуру од оно 5000°С, Вега је око два пута 
нтоплија". 

Готово у самом зениту је звезда Денеб која припада сазвежђу Лабуд. Ово 
сазвежђе веома личи на нрст и пружа се у правцу зеюп - запад својом дужом стра
ном. Између Касиопеје, Денеба и Северњаче је слабо сазвежђе Цефеј. Тачно на 
пола пута између Денеба и средље звезде у I<асиопеји (у I<асиопеје) налази се звезда 
8 Цефеја. Ово је изузетна звезда ноја "пулзирајући" меља свој сјај у току 5 1/3 дана. 
Она у тону циклуса промеШi свој сјај за око два пута . 

На југоистоку, на пола пута између зенита и хоризонта, може се запазити 
једна карантеристична фигура која се мало разликује од нвадрата . Квадрат је ТЗI<О 
велики да се у љега може сместити цело Касиопејино слово W. То је чувени Пегазов 

1 Ове уг лове треба мерити у равнима које су паралелне са екваторском . 
2 Мисли се на привидну близину. 
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Квадрат. Од двеју источних звезда она 1<0ја је блюка зениту заправо не приnада Пе
газу него сазвежђу А.lщромеда. АЈЩромедю-1 лу~ се, почев од поменуте звезде, благо 
спушта на се.вер?ис:rону. Унутраuльи део луна )С онренут према зениту а са,\\ лун се 
завршава на)СЈаЈНИЈОМ звездом у сазвежђу Персеј (ех Per. ). 
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И3гмд 3Ве3даног неба Ј. окШобра у 20h, или неког друсог дана у 20h- n х 4ш 

. Пре него што )'Познамо сазвежђе Персеј nокушајмо да , ако је видљивост 
)ако добра, прона?емо чувену А!ЩромеДЮ-Iу маглину (М31). Прво nронађимо трећу 
звезду у луку бро)ећи IOii од звезде из Пегазовог квадрата . Око 5° ка зениту налази 
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се једна слабија звезда. На нешто маљем растојаљу, опет ка зениту, налази се једна 
још слабија звезда. Изнад ље се може запазити светао облачаЈ< на небу . Овај облачак 
је гигантска творевина од преко 100 милијарди звезда. Он је даљи од свих звезда 
видљивих голим оком. То је заnраво галаЈ<сија слична нашој. Нашој галаксији при
nадају све вЈЩљиве звезде рачунајући и оне које чине вепю<у белу траку која се пружа 
по небу кроз сазвежђа Орао, Лабуд, I<асиопеја , Кочнјаш, и делом Близанаца, и која 
се зове Млечни пут (!<умова слама). 

Вратимо се сада сазвежђу Персеј. Његова најсјајнија звезда ех Persei је сврше
так А!Щромединог лука. Ова звезда је почета.Ј< једног другог маљег лука који се 
спушта ка истоку. Завршетак лука је веома згуснута група слабих звезда : Плејада 
(Влашића). Око 10. онтобра у 20h Плејаде су једва 10° изнад хоризонта. Зато треба 
сачекати ноји сат да се оне издигну изнад хоризонта. Треба напоменути да Плејаде 
прЈmадају сазвежђу Бю<а ноји у ово доба године излази доста касно. 

На трећюrn растојаља између ех Персеја и Е I<асиопеје (ближе Е I<асиопеје) 
на небу се виде два светла облачЈ<а. То су чувена звездана јата х и h Персеја. Већ 
обичним двогледом види се да су јата састављена од већег броја врло блиских слабих 
звезда. Ово су тзв. развејана или отворена јата која улазе у састав ваше Галаксије. 

Звезда која је 10° Ј<а истоЈ<У од најсјаније из Персеја је посебно интересантна. 
Љено ю1е је Алгол , што на арапсном отприлю<е значи "ђавоља звезда". Овако име 
је добила зато што понеЈ<ад јако смаљи сјај. Иако се овде на први поглед дешава 
нешто слично нао са звездом 3 Цефеја, по среди је сасвю1 др}га појава . Овде једна 
веkа тамнија звезда nовремено занлаља једну маљу светлију звезду. Обе ове звезде 
ј:>уже око заједничног центра. Наравно, сјај слаби и кад сјајю1ја покрије слабију, 
f;m се то голим оном не примећује. Период обилажеља је веома постојан: 2d 21h 
45m 55s, 65. 

Испред средю-1е АIЩромединог луна, десетан степени ка истоку је мало саз
вежђе Троугао. На још десетан степени испод љега је сазвежђе Ован. Три најупад
љивије звезде овог сазвежђа формирају фигуру која Юiје већа од Троугла. На за
падној страни, у продужеп<у руде Велю<их I<ола, су сазвежђа Северна Круна и 
Волар са сјајном звездом Арктурус . Нарочито лепо сазвежђе Северна Круна је низ 
од 7 слабијих звезда ноје се савијају у облику круне. Велико је око 10°. 

Између Северне Круне и Лире је доста велино сазвежђе Хернул . Љегово "Н" 
се доста лако запажа. Ово сазвежђе се састоји из слабијих звезда. Исnод љега, из
међу југозапада и запада је Змијоноша са Змијом. Између југа и југозапада исnод 
сазвежђа Лабуд и Лира, је ново сазвежђе Орао. Љегове звезде ех (Алтаир), (3 и у 
су скоро на истој линији и чине га доста упадљивим. На пола nута између ех и 6 је 
променљива звезда 1Ј Орла . Промене сјаја ове звезде могу се запазити и голим оком. 
Периода је око 7 дана. 

Десно од Орла, према југу, на отприлm<е nола nута од зенита на хоризонту, 
је веома мало сазвежђе Делфин. Иа1<0 је састављено од слабих звезда веома је упад
љиво захваљујући распореду звезда ноји потсећа на дечијег змаја. Саздежђе Змај 
се протеже, међутим, између Цефеја и Малог Медведа с једне стране, и ВеЛИЈ<ог 
Медведа, Волара, Херкула и Лабуда, с друге стране. Испод Делфина , Пегаза и 
Овна је један низ веома слабиЈе! звезда чија имена, заједно са реком Еридан, која се 
у ово време не види, nовезује једна од многих мнтолошЈ<ИХ легеЈЩи. То су сазвежђа 
Водолија, Рибе и Кит. Заједно са врло сјајном звездом Капелом (сазвежђе Кочијаш) 
која се види ниско над североисточинм хоризонтом ово би nредстављало најуnад
љивије објекте северног неба. 

Овај оnис односи се на небо 1. октобра у 20h. Међутим, он he важнти и у неки 
други дан, али не више у 20h, веh у 20h- n х 4 min. Овде је n број nротеклих 
Да.Ј{3 од 1. октобра. 

Планете ("звезде које се креhу") nомерају се на небу не само због кретања 
Земље него и због свог сопственог кретаља око Сунца. Зато љихове nутаље могу 
бити веома замршене "nетље" на небу. Но, захваљујуhи добрим рачунима кретаље 
nланета се може nратити у далеку nрошлост и далеку будуhност. Тако he се, рецимо, 
од октобра до краја године Марс кретати кроз сазвежђа Јарца и Водолије. Иначе 
љега је лако наћи јер се издваја својим сјајем и карактеристичном црвеном бојом. 
Љегово кретаље је лако nратити јер се за један дан на небу nомери за три Месечева 
полуnречника. 
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Меркур, Венера и Јупитер юrсу видљиви у ово доба годюiе. 
Сатурн је на самом хотнзонту, на истоку, у сазвежђу О ван. Лано га је nронаhи 

јер је он најсјајю.фr објею на том делу неба. 
Уран, Неnтун и Плутон се не виде готш оком. Плутон је та1<0 слабог сјаја 

да се може видети те1< ветrюrм астроно."ски:м юЈструменп-tЈ"а . 

Обје нт кој н се нај брже l<pehe на небу , Месец, видеhе се на заnаду (о мах 
по ЗЗЈЈасi<У Су1ща) те1< ПOJJOBI!IJOM Оl<тобра. Од тада l1e он све в1ш1е заостајати за Сун
цем а љегов срп he nостајати све вeli11. Осамнаестог Оl<тобра В11деhе се љегова nоло
вина, а 25. Оl<тобра биће "пун" Месец. Због тога што he се тада налаЗЈпи тачно на
суnрот СУ1Щу (у односу на Земљу) излазиhе у време залажеља СУЈЩа. Од 25. он
тобра Месец he почети да се " једе" тако да ће 2. новембра бити осветљена оnет само 
једна половина љеговог дисна, али овог пута она друга nоловюiа. Месец nочнље 
да се "једе" са оне стране где је nочео да расте. Лано се може заnазити да се Месец 
nомера на небу за близу 13° сва1<0г дана. За оно двадесетдевет дана и деветнаест 
часова он направи једну своју "шетљу" no небу. 

з. и. 

ЕДВАРД ЧАРЛС ПИКЕРИНГ 

Пре nедесет годюrа удtро је један од највредиијих америчюtх астронома -
Едвард Чарлс Пинеринг . Кажемо, највреДЈшјих, са разлогом . Он је , наиме, успео 
да изврши нласифинацију 250.000 звезданих сnеЈ<тара , наравно, не сасвим сам , али 
љегов доnринос је далено изманао исnред осталих. Ово је један од најобимније за
мишљеИI!Х и изведеИI!Х nрограма из астрономије и астрофизине , до nојаве елентрон
СI<ИХ мозгова. 

Едвард Чарлс се родио 19 . јула 1846. у Бостону, држава Масачусетс, САд. 
Он се одмах nосветио физичю1м и астрономсним студијама и веh нао двадесетогодиш
љан nредаје физину и астроиомиј у у Лоренсовом нолеџу , где је био ђан. 1876. он 
nостаје nрофесор Масачусетс1юг техиолош1<0Г института, ноји је у рангу универзитета 
и бива изабран исте године за диреr<Тора ХарвардСI<е оnсерваторије , на велико изне
нађеље и понегде 11 огорчеље астронома, ноји су у ветшом броју случајева били 
кудинамо старији нолеге Пикерингу. Протест је изазвала сваi<аЈ<О онолност што је 
он тада имао свега 30 година. Али избор Пинеринга , ноји је тоном читавог свог даљег 
живота остао везан за nоменуту оnсерваторнј у , био је nлодоносан и среhан. Пю<еринг 
је nрославио широм читавог света Харвардсну опсерваторију и она љега. 

Пре тачно сто гощша, 1869., Пю<еринг nосматра nомрачеље Сунца са чисто 
астрофизичног становишта , што је била новина у nосматраљу nомрачеља централног 
тела нашег система. 

Када је nостао управник ХарвардсЈ<е опсерваторије, Пикерию· је као главни 
задатак рада nоставио проблеме изучаваља небеских тела путем астрофотометрије. 
Фотометрија и сnектроскопија небеских тела су и данас главне преокуnације струч
љака ове оnсерваторије. 

Пикеринг је конструисао фотометар помоћу Ј<ога је одредио nривидне величине 
око 4000 звезда. Принциn љеговог фотометра је врло практичан, а инструмент се 
nоказао врло добрим и прецизним. Пре него што га је употребио за проучаваље при
видних величина звезда , Пинеринг је одредио пречнике управо тада отнривених 
сателита Марсових - Фобоса и Деимоса, које је љегов колега Асаф Хол први успео 
да осмотри. 1877. Осим ова два сателита , Пинеринг је изучавао и процељивао својим 
фотометром и nречнине астероида. Врло сигуран рад и необично занимљив nредстав
љају фотометријски резултати проучаваља VIII Сатурновог сателита, Јаnета, нога 
је пронашао још 1671 . Жан Домюшн Касюш. 

За Јапета је Виљем Хершел тврдио, мада није имао доказа, да тај, у оно доба 
најудаљенији пратилац Сатурна, има сnецифичну ротацију и променљиву способност 
рефлектоваља светлости примљене од Сунца. Пикеринг је доказао, да је Виљем 
Хершел био у праву. Јапет се понаша, што се тиче ротације у односу на Сатурн, исто 
онако као Месец у односу на Земљу. Осим тога, љегова nовршина има врло неједиаку 
сnособност одражаваЊа Сунчевих зранова , тако да Јапет на својој nутаљи, зависно 
од положаја, меља 4 пута свој сјај. 

Пикеринг је 1898. употребивши фотографску методу, открио још један Са
турнов сателит, касније назван Фебе. Фебе је 3,5 пута удаљенији од Јапета и обилази 
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матичну nланету у ретроградном смеру, па је вероватно да је нени заробљени астероид , 
који је улетео у Сатурново nоље гравитације. Пинеринг је бно открио још један 
Сатурнов сателит, назван Темис, ноји је знатно ближи nланети и ноји би био десети 
Сатурнов сателит. Но овај проналазак није верифшюван, па се сд1атра да је по среди 
била нека технична греш"а нли дефе1п плоче ; д1ада у овом питаљу постоје и друга 
мишљења , на пример да је то био неки астернод, за 1юји је nогрешно схваhено да је 
десети nратилац Сатурнов. Те,щrса још понегде увршћују у Сатурнове трабанте. 

Крајем XIX ве1ш nочео је замашан рад на ненолнно светских опсерваторија, 
а nредмет је био састављаље nрвих ошшtрних и nрециз1шх фотометријсних каталога 
звезда. Овај посао је најбоље схваhен и преузет на Харвардској оnсерваторији. Овакав 
врло му1ютрnан посао је од вешше ва>киости за звездану астрономију, а често су 
начиљени важни и занимљиви nроналасцн . На nример , за Северљачу, која је служила 
нао еталон, исnоставило се да је nроменљива звезда. 

Први каталог звезда израђен на основу фотометријских nосматраља, објављен 
је 1884. Он садржи податне о визуалним величинама 4260 звезда, а две године кас
није, Пrшеринг за тај рад добија златну медаљу лондонског Астрономског друштва. 
Први наталог је био caJ\IO почетан серије, насније су об,'ављене многе допуне у изда
љима Харвардсне опсерваторије. 

На nоменутој опсерваторији и љеној филијали, граду Ареюmа, у Перуу, 
извршена су фотометријсна nосматраља деведесет хиљада звезда. Пикеринг је оснивач 
оnсерваторије у Ареr<иnи, како би рад могао да се обавља н на јужном подручју Зем
љине сфере , nошто би на тај начин биле узете у рад и звезде са јужне небеске хе
мисфере. 

Пикеринг је међу nрвима nочео да се бави и фотографс1юм фотометријом 
звезда. Визуалне и фотографсi<е величине звезда се разлю<ују и Пикеринг је уста
новио две снале, за сваки поступак по једну. А везу између обеју скала је nрви извео 
познати гетингенски професор астрономије, Карл Шварцшилд, у свом познатом делу 
"Гетингенска Актинометрија" (1910--1912.). Пикеринг је дао и nрве фотографске 
I<аталоге, I<ако их СI<раћено зову, а тачније , наталоге фотографских звездаИI!Х вели
чина, и то за nодручје око Северљаче, за енваторсну зону и за област звезданог јата 
Плејаде. Крајем XIX века, каталог такве врсте имао је 40.000 звезда до 10. привидне 
величине, у свим подручјима обеју небеских хемисфера. 

Други, исто тако важан подухват Пю<ерингов на Харвардсној оnсерваторији 
је састављаље наталога звезданих спектара и то са обеју хемисфера. Пионири на овом 
nољу су били немачки астроном Карл Фогел и љегов шведски колега, Нилс Хри
стофер Дунер. Фогелов каталог од 4050 cnei<тapa, углавном белих звезда, се огра
ничава на nодручје од + 20• до- 2•. Рад је из 1883., а Дунеров из 1884. Његов ка
талог је мали и садржи свега 352 звезде, али од великог значаја, nошто су ту nрви 
пут обрађени сnектри искључиво црвених звезда. Али Пикеринг је имао и претход
ника на сопственој оnсерваторији. То је познати астроном Хенри Дреnер , који је 
умро nрерано, 1882. године, у 45. годюш живота . 

Каталог и љегови наставци nосвећени су Дреnеровој успомени. Сnектри су 
nрво рађени за се верну' небеску хемисферу, а до привидне величине 8. Нешто касни ј е 
рад је nребачен и на јужну хемисферу. Рад је био огроман и 1юначно 1918. године, 
годину дана пре Пикерингове смрти, објављен је Дреnеров каталог звезданих сnек
тара, који садржи 222 000 звезда . Вредна Пш<ерингова сарадница, Мис Кенан, 
класирала је на десетине хиљада звезданих сnектара, користећи нову, разрађену, тзв. 
Харвардску класификацију коју је предложио њен шеф. То је позната и данас класи
фикација сnектара, која се обележава са 10 слова- О, В, А, F, G, К, М, R, N, S. Ос
новица ове класификације је била позната класификација италијанског астронома, 
Анђела Секија . 

Огромни накупљени астрономски материјал Харвардске оnсерваторије је 
постао основица свих даљих и често неслућених проучаваља на разним nодручјима 
астрономије и астрофизике . Од масовног изучаваља брзина кретаља звезда било које 
врсте, до најсложенијих проблема звездане статистике и кретаља галаксија, зве
здаИI!Х скупова или јата, па данас и до изучавања јата галаксија и саме мегагалаксије. 

Пикеринг је образовао и тзв. Звездану патролу или Службу неба. На опсерва
торији у Арекиnи помоћу специјалних камера је снимано небо у потрази за. промен
љивим звездама све до 11. nривидне величине. А разлог за ово било је откриће многих 
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променљивих звезда у лоnтастим јатима, које су уочили Пикерин:г и љегови сарадници, 
још у 90. годниама nрошлог века. 

Пикерин:г је на овом nољу nозвао и аматере на сарадљу, основавши АмериЧЈ<о 
друштво nосматрача nроменљивих звезда. Он је nрви модерни астроном који је 
увидео да су nонегде и аматери корисни као nосматрачи небеских nојава. Проблем 
звезданих јата је много заинтересовао Пикерин:га и сараднике . Без обзира на врсту 
јата, он се бацио и изучаваље љихових сnектара и 1897. дао је листу за 1000 јата, 
као што су Плејаде, Хијаде, Презеnе итд. Пинерин:г је од nедесетак nроменљивих 
звезда успео да nовиси списак на 3500 пред своју смрт. Он је дао прву љихову класи
фикацију, која је основа данашље, као и прво математич.но ' бјашљеље и теорију тзв . 
nомрчинсних двојних . Али он је имао и врло 1rn:геююзна објашљеља и за друге врсте 
nроменљивих. Он је са сараднициАtа nронашао оно 150 звезда типа "Чудесне у Киту" 
(Мира Цети). 

Пикреин:г се бавио и nланетсном астрономијом. Врло су запажена љегова 
nосматраља Месеца, Марса итд. У знан nризнаља, по Едварду Чарлсу Пинерингу 
је добио назив и један nетнаестокилометарснн кратер на видљивој страни Месеца , 
а у близини великог кратера Хипарха. Још већи nосматрач nланета и љихових са
телита био је Виљем Хенри Пикерин:г , енглески астроном , ноји је годинама вршио 
nосматраља са острва ЈаАtајке. Он нема никакве везе са Едвард Чарлсом, осим nре
зимена. Занимљиво је то, да је један од Едвард Чарлсових nотомака, познати nро
фесор Пикеринг, који је један од руиоводилаца модерног америчног астронаутичиог 
и раиетног програма. 

Едвард Чарлс Пикеринг је умро З. фебруара 1919. године , у Кембриџу, Маса
чусетс, САд, иао диреитор Харвадсие Оnсерваторије. 

Al<o би било занимљиво дати каива · упоређиваља, може се са много истине 
приметити да су Вилхелм Струве у Пулнову и Едвард Чарлс Пииерин:г, у Харварду 
творци данашње модерне астрономије - посматрачног типа, мада су обојица били 
одлични теоретичари, као и да су дали огроман подстреl< на даљем раду на пољу 

астрономсие науке, која данас, на прагу осме деценије ХХ вена, nредставља науиу 
са најбржим развојним путем за последљих сто година. 

Драzослав Ексшиер 

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 

"Р.tЋЕР БОШКОВИЋ" 

У просторијама Народне опсерваторије одржана је 22. јуна 1969. г. XVII 
редовна снупштнна астрономсиог друштва "Руђер БоШЈ<овиh". 

Поред редовних чланова друштва у раду скупштине су учествовали друг 
Милиhевиh, сеиретар АстронаутИЧЈ<ог и ракетног друштва СРС, и другарица Јаљиh 
Дара, руноводилац астрономсие сеЈ<Ције у Крагујевцу. Скупштину је отворио и 
председавао раду генерални сеиретар Друштва Ненад Јаиковиh. 

Одмах треба истаhи да су у току рада снупштине детаљно размотреШI сви облици 
рада астрономсног друштва, иао и могућности за што усnешнији и сврсисходнији 
рад у наредном периоду. 

У извештају управног одбора астрономсиог друштва исцрпно је изнет преглед 
рада Друштва у периоду између претходне , XVI редовне сиупштине, одржане 19. 
маја 1968. г. и ове. 

Као и свих претходних година, тако и протекле, у активностима Народне 
опсерваторије и резултатима љеног рада добила се пуна потврда потребе постојаља 
Народне опсерваторије, иао установе широиих могуhиости за рад, како стручан, 
тако и веома важан рад на упознаваљу и приближаваљу људи са астрономијом. 
Да је Народна опсерваторија дала пун допринос општој тежњи да се научие цисци
плине поставе у основу развоја савременог друштва може се видети из наредног 
прегледа љених активности: 
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Садр:ж;ај рада 

Демонстрације неба уз помоћ астр. инстр. 
Предаваља за грађане, ШЈ<оле и ваЮШ<олску 

број да11а 

172 

о,"ладину са nроје1щијама , филмовима и йредавања 
демонстрацијама 77 
Стручна nосматраља небесних тела од стране 
чланова Друштва и сарадника Нар. onc. 
Приказиваље стручних и nonyлapюtx филмова 
Курсеви за чланове Друштва и млађе сараднине 

_ ____ 71 

број •1асова 

1547 

720 
38 

116 

број йoceiiiuл . 

21 057 

1 202 

988 

У извештај у Уnравног одбора Друштва истакнути су nроблеми у вези са изда
ваљем часописа "ВАСИОНЕ" . То су углавном nроблелн1 везани за недовољна ма
теријална средства nотребна да часопис редовно излази. Тано је у току 1968. г. издан 
један двоброј "ВАСИОНЕ". Овај nроблем ће постати још анутнији убудуhе, јер 
Друштво треба да обезбеди средства за повећаље обима часоnиса у који би према 
плану требало уврстити одређен број чланана и задатана из астрономије, иоји би 
служиm1 наставницима и учеи~щима гимназија за наставу, односио nрипремаље 
шнолсне материје из ове области . 

Као још један облии аЈ<тивности Астроиомс1юг друштва биће рад на Плане
таријуму. Радови на изградљи Плаnетаријума су, изузев грејаља, завршени, таио 
да се nочетан рада може очекивати чим буду обезбеђена средства за завршаваље 
грејаља и анrажоваље nотребног броја кадрова за рад. 

У организацији Астрономсног друштва "Руђер БоШЈ<овић" одржаи је семинар 
за nрофесоре математике, физ1ше и географије, иоји he nредавати астрономију у 
rимназијама. Обзиром да је о семинару штампан исцрпан извештај, овде треба истаћи 
само да је семинар потпуно успео захваљујућ.и Заједющи образоваља и Фонду за 
иаучни рад СРС, за обезбеђеље материјалюа средстава потребних за одржаваље 
семинара, Астрономсиој оnсерваторији, Катедри астрономије и Народној опсервато
рији ноје су обезбедиле наставни иадар и ииструментаријум. 

На сиупштини је истакиута вредност досадашље сарадље са већим бројем 
органа и организација, нао и потреба да та сарадља и даље остане тако добра, јер се 
поиазало да је Друштво захваљујућ.и разумеваљу и велиној nомоћ.и ноју је добило 
од Градсиог сенретаријата за образоваље и нултуру града Београда, РепубЛИЧЈ<ог 
фонда за научни рад СРС. Сенретаријата за нултуру и образоваље СРС, Просветно
педагошi<ОГ завода, Завода за заштиту сnоменина иултуре града Београда, иолеитива 
Астрономсие оnсерваторије у Београду и Катедре астрономије, могло да оствари овано 
видис резултате у своме раду. Осим тога, СЈ<упштина је nоздравила ванредно зала
гаље у раду Друштва, проф. Др. Р. Даю1ћа- управНИЈ<а Народне опсерваторије, 
Ј. Ступара - сеиретара опсерваторије, другарице С. Саџаков - члана управног 
одбора, Н. Јаиковиhа- генералиог сеиретара друштва, као и све остале сарВДНИЈ<е 
иоји су допринели да рад у Друштву буде тано усnешан . 

Посебно је истаЈ<Нут ентузијазам младих сарадника, иоји су у својим радовима 
показали озбиљност и веЛИЈ<И елан. 

Ј. Ступар је nоднео завршни рачун за 1968. г. и финансијски nлан за 1969. г., 
из којИЈСI се видело да су материјалиа средства најрационалније уnотребљена, од
носио исnлаЮ!раиа. 

Сиупштииа је са ветшом пажљом и одобраваљем саслушала извештај о раду 
подружнице у Крагујевцу, ноји је nрочитала Проф. ДариНЈ<а Јаниh, садашњи ру
новодилац подружнице. Из извештаја се види да је у протеилој години подружница 
у Кравујевцу била веома аитивна, на1<0 у погледу прю<упљаља чланова, тако и у 
nогледу оргаю1зоваља изложбе "Истрюкиваље свемира" и nредаваља из области 
астрономије и астронаутике. Овом приликом Снупштина је одала дужно nризнаље 
ранијем руноводиоцу и осиовачу Подружюще Проф. Милану Kapиliy, кога је болест 
омела да настави свој пожртвовани рад на популаризацији астрономије и оиупљаљу 
младих. Прочитан је и љегов поздрав упућен члановима Друштва са жељом да Сиуп
штина усnешно обави свој задатан. 

После даваља разрешнице ранијем Управном одбору изабран је нови . За 
председЮIЈ<а Друштва изабран је проф. Др. Бранислав Шеварлиh, а за генералног 
сенретара Ненад Јанновиh. Остали изабрани чланови Управног одбора су : Перо 
Ћурковиh, Проф. Др. Божидар Поповиh, Проф. Др. Радован Даниh, Инж. Коста 
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Сивчев, Др. Милош Зсремски, Софија Саџююв , Вера Ерцег, Радован д~u.1итријевиt., 
Јован Грујиk, Зоран ИвановиЋ, Нююла Живановиt. , Милан Кари.ћ, Јелена Мило
градов--Тур ин и Ј о ван Стуnар . За члаиовс Надзорног одбора изабрани су АЈ ЈеЈ<сан
дар Кубичсла , за nрсдседшша, Радод1ир Груји:t. и др . Ђорђе Телею1 . 

По завршеп<у радног дела , учесниц~1ма Снупшпrне nр111<азана су два научно
nопуларна филма : - "Сунчеве протуберанцс" , но ј н је на оnсерваторијн Р ic du 
Midi снимио француски астроном Lyor , и а•шмираюЈ филм о фра•щусном сателиту 
"Diamant" . 

После Скупштинс, иа својој првој седющи , Управюt одбор се конституисао 
тано, што су у Извршни одбор ушли Др Бранислав Шеварлнћ , Ненад Јанковиk , 
Др Радован Дaюlli, Софија СаџаЈ<ОВ и Јован Ступар, ДОI< је за сенретара изабрана 
Саџанов Софија, за юыtжюtчара ДимитријевиЋ Радован, а за благајюп<а Ерцег 
Вера . У урсђивачки одбор "Васионе" избрани су : Ненад Јаю;овић , истовремено и 
за одговорног уредЮ!Ј<а, Др Радован Дани\\, Јелена М.илоградов-Турю~ , Др Бо
жидар Поnовиt., Др Ђорђе Телею1, Јован Грујић, Июt<. Драгутин Кнежевиt., Инж. 
Аленсандар Стојановиk и Инж. Бојана Аленсиt.. Образована је и Комисија за nитаља 
наставе на челу са Др Браниславом Шеварлиt.ем, у коју су ушле још Јелена Мило
градов-Турин и Софија Саџаков. 

В . Е. 

ПРИЛОЗИ СРЕДЊОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ АСТРОНОМИЈЕ 

У вез11 са враћа/Ье,w насйiаве aciiipoнoм11je у IV разред zиююлtја iiриродно-маШе
маШIIчкоz смера од сейШембра 1969. zодине, Aciiipouoмcкo друшШво "Ру/јер Боrиковић'' 
оШвара у "Васиои11" рубр11ку "Прилоз11 сред/Ьоиtколској uaciiiaв11 асiiiронолшје" да би 
йомоzло учетщи.ма 11 1tасiiiави11цима, uapoч11iiio у изво/је1Ьу йpaкiii11•111oz дела uaciiiaвe, 
веома зиачајиоz за iiiaj йредмейi. У Ш ој рубрици ће се објављиваii111 ма/Ьи меiiiодск11 •tла1щи, 
йuiiiaiЬa 11 йример11, задац11 нумери•tки 11 йракйiи•11111, бulie йриказиваиа учи ла и uucШpy
мeнiiiu са иаzласком 11а ltaчшte како се о1ш моzу иайравиiii11, даваће се и yйyiiiciiiвa за 
мере1Ьа, йосмаiiiра1Ьа и йракiiiичие радове, као и caoiiшiiieњa ва:нсиијих 1ювociii11 и за1tим
љ11восШи за ђаке rt иасйiави11ке. Поред одzовориоz уредиика и дpyzux члаиова PeдaKIJIIOIIOZ 
одбора, ciiiaлнy бpuzy за одр:>IСавање, йоiiуну 11 йроверу ове рубрике водиће нaciiiaвua ко
мисuја Aciiipoнoмcкoz друшiiiва (йроф. Др Бран11слав Шеварлић, Мр Софија Саџаков , 
acuciiieнiii Aciiipouoмcкe ойсерваiiiорије и Јелеиа Милоzрадов-Турин, acuciiieнйi Пpupoдuo-
мaiiieмaiiiичкoz фaкyлiiieiiia) . · 

Комисија намерава не само да йру:>/Си йомоћ у редовиој uaciiiaвu, већ и да йомоше 
да се сйонйiано издвоје између у•tеuика љубиiiiељи за рад 11а aciiipouoмиjи. Ова рубрика 
биће нарочиiiiо кори си а ђацима МаiiiемаШи•tке zuмuaзuje, iia се зaiiio с iiравом очекује 
њихова сарадња. Muoza iiuiiiaњa и задаrџt у овом броју yзeiiiи су из збирке задаiiiака 
Вор01щова-Вељаминова, чији ће йреведени и редиzоваии уџбеиик ове zодиие биiiiи у уйо
iiiреби у средњим щколама. Коришћеиа је и друzа лrtiiiepaiiiypa а дaiiiи су и оршшtалии 
задаци. 

Задаци су расйореlјеии iiiaкo да је уzлавиом увек дaru йрво једаи решеи йример, 
зaiiiu.м задаiiiак само са одzовором, а 11а крају је да и или више зaдaiiia~(l чији одzовор ии је 
иамерио даШ. Овако се задаци дају ciiioza шiiio делују cйiuмyлaiiirtв~;6 ua сШицање само
йоуздања и йoiiipeбue cиzypнociiiu у раду. 

Задаци би йiребало да се раде редом, слу:>IСећи се и уџбеииком асiiiрономије, јер су 
задаци уzлавиом саСLuављеlш rt cpeljeuu 1uако да 11e1<1t од њих зaxiiieвajy йозиавање iipeiii
xoдuиx peзyлiiiaiiia. То не зиачи, разуме се, ако не зuarue да ypaдиiiie један задаiiiак да 
ие можеiuе урадиiiiи ни један iiocлe њеzа. 

Решења ће биiiiи објављиваиа у следећем броју. Позивају се уче1mци да досiiiављају 
своја решења . Најбоље ће увек биiiirt објављиваио са и.меном ученика који је задаiiiак 
решио. Најбољи уче1tици - сарадници биће на крају школске zодине наzраlјиваии. 

Верујемо да ће се и за осШале чuШаоце йонекад наћи ueиtiiio заиимљиво у овој рубрrщи. 

Све йрrшедбе и cyzeciiirtje очекујемо са захвалноrићу. 
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ПРИВИДНЕ ЗВЕЗДАНЕ ВЕЛИЧИНЕ 

Неnосредан повод овоме чланну је било једио питаље учес~mка семинара за 
наставнике средљих школа које је јасно уназивало на забуну коју реч .,звездана 
величина" узрОI<ује у разматраљу питаља сјаја звезда. 

Покушаћемо, овим члаином и nримерима који га следе, да то питаље разјас
нимо. То је један од ОНЈ1Х nроблема Ј<оји су можда нешто сложе~mји по својој природи 
am1 ноји зато разјашљавају један од основних астрономских nојмова. 

Прву, нама познату, класифинацију звезда према сјају створио је Хипарх у 11 
веку пре нове ере . Он је све звезде nоделио према сјају у шест класа - звезданих 
вели~а, и то тано да звездама слабијег сјаја одговарају вене звездане величине. 
Наз1m "величина" дошао је отуда што је X1mapx, Ј<ао и веt.ина других старих астро
нома, веровао да су све звезде ненрстюще пр~!'mршt.сне за небеску сферу и да стога 

опажена разшша у љиховом сјају потачс од разлике у љиховим стварШ1М величинама. 
Није утврђено да ли је за деобу баш на шест а не на не!<И други број класа постојао 
неки дубљи разлог. Ова подела је извршсна углавном зато да би се олакшао посао 
оно идеитифинацнје звезда. Много је лаl<ше )'ТВрдити да ли је звезда коју посма
трате она ноју сте тражит1 ана, nоред љеног положаја на небу, знате и љен сјај. 

Ованва 1<ласиф1шација је била у основи нако Птолемејевог наталога у "Алма
гести" (150. н . е .) , тано и свих касш1јих. У Птолсмсјевом каталогу је било више од 
1000 звезда, од нојих је оно 20 најсјај~mјих било сврстана у прву звездану величину. 
Полара и звезде Вслююг Медведа су биле представници друге звездане величине , 
док су звезде на граници видљивости голим оком б1ше сврстане у шесту величину. 

Оваква nодела је била извршена вероватно интуитивно, нористеt.и али нс 
знајуt.и чиљеницу да људсно око реагује нс на аnсолутну промену сјаја, веt. на ре
лативне промене. Ана се од три сијалице једиа угаси, човек Ће то приметити, али 
неће ако је било ис три всt. 160 сијалица, на пример. 

Величине звезда, онанве наЈ<Ве су биле дате у Птолемејевом каталогу, биле су 
nрихваkене веновима. Тен са Хершслом у астрономији почиље да се појављује схва
таље да је тачније мереље звезданих величина ствар од велиног значаја, и да је цело 
питаље потребно поново размотрити. Хершел је, оно 1830. године, утврдио да гео
метријској nрогресији сјаја звезда одговара аритметичка прогресија звезданих ве
m!Чина. Проблем је био одредити нонстантан однос сјаја 1юји одговара разлици од 
једне величние, а да се nри томе звездане всличине веt. додељене сјајнијим звездама, 
не морају прсвише мељати. Бавеkи се тим питаљем Погсон је \856. године дошао до 
резултата ноји су nоназивали да ke бити најцелисходније да се за вредност односа 
усвоји број чији је десетю1 логаритам 0,4. То је вредност скоро једнака средљој 
вредности односа сјаја како ју је из својих посматраља извео Погсон и односа који су 
добили други астрономи. Погсои је подесио нулу целе скале привиДЮ1х величина 
тако да се добије што је могуt.е боље слагаље нове и старе скале нод шесте при
видне величине. 

Ми ћемо ово питаље сада погледати са друге стране; прићи ћемо му преко 
основ~mх особина човекових чула. што kc можда бити од помоћи о~mма за које су 
ова задња разматраља била сложена . Танав прилаз класификацији звезда потребан 
је и онима који су досадашље разматраље могли да прате. 

Погсонов закон, који смо изнели малоnре уствари је само посебан случај 
општег психофизичног закона ноји је 1834. године нашао физиолог Вебер и који 
је касније строже фор;11улисао Фехнер . Математички облик Вебер-Фехнеровог 
закона гласи 

dl 
dS=c 

I 

где је dS промена интензитета ocet.aja ноји nроузрокује релативна промена интензи
тета надражаја dl/I, дон је с константа. Како су Вебер и Фехнер утврдили, овај 
закон важи за сва људска чула. Ми у њему препознајемо случај са сијаmщама описан 
на почетку чланка. Човек реагује на релативну промену интензитета светлости, ако 
је у питаљу чуло вида; звука, ако је у питаљу чуло слуха итд. Човек не може да осети 
премале промене. Око, на пример , није у стању да оnази paзmtl<e у осветљељу које 
су маље од 1°/0 посматраног зрачеља. Према томе dS не може бити бесконачна мала 
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величина. Најмања вредност промене dS, ној а се може приметити , назива се прагом 
осетљивости. 

или 

Ако се ова једноставна диференцијална једначина юrrerpam1 добићемо да је 

1 
S - S0 = с /n 

l o 

s-s. 

1 ~ 1
0 
е с 

ОШi који су вични математици лано fie у оваюзом облику Вебер-Фехнеровог занона 
препозна!и оно што је ~ершел п~онашао за 01<0 : ано интензитет надражаја 1 расте 
геометрИЈСКОЈ\\ прогреси)ом , occfia) S расте арнтметнчi<ОМ прогрссијом. 

У случају звезда математичкн облин тог занона гласи 

111 - 1110 = k log Т0/Т 

. где су т и т0 nривидне .велич:нне двеј у звезда а 1 и 10 интензитет зрачеља 
КОЈе од љих долази . Потребно )С скренути пажљу да је у последљој једначин:н по
редак индекса измељси у односу на Вебер-Фехнеров занон. То потиче отуда што 
према Птолемејевом наталогу cjajiOijoj звездн одговара маља привидна величина. 
О~у особеност скале привидних звезданих величина треба добро упамтити, јер је 
та) обрнут смер скале чест узрок грешака. 

Мере~а, како Погсона тако и других, показала су да је сјај звезде чија је 
велич:нна за Јединицу маља од друге велич:нне звезде 2,5 пута веfiи од сјаја друге. 
Према томе за нонстанту k потребно би било узети вредност 2,512* , а одређеној звездн 
или групи звезда приписати сјај Ј<ао у Птолемсјевом наталогу ако се жели да се 
нова астрономс~а снала прив~ велич:нна нс разлинује превише од старе Хипар
хове и Птолеме)~ве нласификацИЈе . За рачун )С, међутим, много згодније да се за k 
узме 2,500, што )С према Погсоновом предлогу и усвојено. Према томе основна веза 
између привидне велич:нне звезде и интензитета љеног зрачеља гласи 

111- т0 = 2,5 1og Т0/1 

0,4 (т-1110 ) = 1og Т0/Т \ 

Ову једнач:нну ћемо уоквирнти јер је она једна од најосновнијих једначина астрономије. 
С обзиром да су Т?ЛИЈ<И напори били уложеин да се што је могуће маље поре

мети стара ~асификацИ)а, модерна скала звездаюiХ велич:нна се не разmП<ује много 
?д старе . На)веће измене су се десиле у 1шасификацији најсјајнијих звезда . Утврђено 
ЈС да се многе звезде прве величине по Птолемеју међу собом разлm<ују по сјају и за 
више од 2,5 пута. Скала привидюiХ величина је стога морала бити заступљена и 
иулом и негативним бројевима. Визуелиа привидна величина најсјајније звезде 
нашег неба Сириуса је -1 ,4, на пример. Арктурус, Вега и Капела су приближно 
иулте звездане величине, Слика је прве а Полара око друге звездане велич:нне. 
(Полара је, променљива сјаја . Она припада ткз. цефеидама). КоmП<е су привидне ве
лич:нне око 6000 осталих звезда доступних голом ону, можете се обавестити из 
карата, каталога и таблица. За оне најважније наћи hете податке у пубmП<ацијама 
астрономског друштва "Руђер БоШЈ<овић". 

Ка.о што сте приметили, савремена мереља дају привидне величи:не не као 
целе .броЈеве, 6, 5, 4 .. . , већ са децимЗЈ!Њ\tа; другим речима тач:ннје него што се то 
раИИ)С ЧИНИЛО. 

На крају желели бисмо да још једном подвучемо да је израз привидна звез
дана велич:нна иако неподесан, онај који је из историјских разлога остао у упот
реби. <?!! не представља меру стварне величине (преч:ника) звезде већ меру 
љеног .с~а)а! онаквог каквог га ми видимо. Нама нека звезда привидно може изгле
дати СЈа!ниЈа од друге зато што је бтtЖа а не зато што је већа или сјајнија. Реч ве
лич:нна ЈС остала као успомена на она времена када људи нису умели да мере даљине 

*Лако је увсриrи се да је 2,512 log 2,S = 1. 

..... 
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до звезда . Зато уз реч велич:нна треба ставити и реч привидан, ако говоримо о мери 

сјаја онако каквог га видимо на Земљи. 
Знајуhи Погсонову једначииу и разумевајући љеиу садржииу, ви ћете лако 

моkи да решите задатке које овде прилажемо. 
Ј. Милоzрадог-Турин 

Задаци 
1. Израчунајте коли1<0 је пута најсјајнија звезда нашег неба Сириус сјајнија од нај

слабије звезде ноја се може видети највеlшм телескопом на свету (на опсервато
рији Маунт Паломар) . Привидна величина те звезде је + 19, приближно. 

Рад 

Као што се из члаю<а "Привидне звездане велич:нне" може видети, тражени 
однос сјаја се може добити према Погсоновој једначини. У том истом чланку се 
налази податаt< за привидну всличину Сириуса -1 ,4. Отуда је 

0,4 [19 - (-1,4)] = 1og 1s/Тмр 
1og ТsТмр ~ 8,16 
Is/Tмp = 1,29 . 108 

2. Израчунајте коmП<о је пута звезда т-те величине сјајнија од звезде (m + 5) 
принидне величине? 

Од г о в о р : 100 пута 
З. Израчунајте I<OmП<O је пута Сунце , чија је привидна велич:нна -26,8, сјајније 

од пуног Месеца (m = -12,6), Венере (m = - 4,4), Јупнтера (m - -2,5), 
Марса (m = -2,8), Сатурна (m = - 0,4) и Урана (m 5,7). Подаци за планете 
су дати за мансимум љиховог сјаја . 

4. КоmП<о пута је сјај Нептуна (m = 7 ,6) и Плутона (m 14,7) слабији од најсла-
бијих звезда видљивих голим OI<OM? 

5. Сјајна звезда Кастор се у телескопу види нао двојна звезда чија једна компонента 
има привидну величину 1,99 а друга 2,85. Колика је привидна величина обеју 
заједно? 

Рад: 
Оно што се у нашем оку сабира јесте интензитет зрачеља обеју звезда. Тај укупни 
сјај делује на наше око, а мера љеговог реаговаља јесте привидна величина сис
тема двеју звезда, нао што смо видели . 
Према томе треба прво израчунати сјај тих звезда. За то hемо користити 
Погсонову једначину. 

1og т.tio = -0,4 х 1,99 = -0,796 

где је /
0 

сјај звезде нулте велич:нне као репера. Напомиљемо да би се за репер 
могла изабрати било која звезда или група звезда. 
Из горље једначине следи да је Т1 /Т0 = 0,16. Са своје стране log Т1/Т0 = -0,4 х 
х 2,85 = -1,140, одакле је Т1/Т0 = 0,072. Оно што је нама потребно је рела
тиван збир интензитета Ts/10 

Т, Т1 + lt - - --- 0,232 
Т0 То 

Одатле се лано добија привидна величина система 1n, 

rn0-ms = 2,5 log ls/lo 
ms = -2,5 х (0,366-1) 
ms = 1,58 

6. Звезда а. Крста је двојна, љене компоненте имају привидне величине m1 = 1,58 
и т, = 2,09. Наhи привидну величину система а. Крста виђеног голим окоАt . 
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О д Г О в О р : llls - 1 ,07 
7. Звезда ср Андромеде је двојна. Привидне величине љених номnонената су m 1 - 2,28 
и m1 = 5,08. Haliи nривидну звезда ку веш1чину система rюс,\\атраног гоm-1м оном. 

ПРАКТИЧНИ РАДОВИ 

1. Пронађите, на небу уз помоћ звездане нарте, тачну пролећне и јесеље· равнодне
вице. Пронађите на небу Ј<уда пролазе небесюi еЈ<ватор и енлиптнна. Поред нојих 
сјајнијих звезда ова два J<pyra пролазе? 

2. Оцените нолю<е су рентасцензије и де Јшинације Капеле, Алдебарана, Денеба, 
Ap1crypyca, Алтаира, Веге, Слине и других сјајнијих небесЈ<ИХ тела. Које ћете 
од љих видети, зависи, разуме се, од доба године нада ту вежбу изводите н од 
доба ноlш . КаЈ<О lieтe поменуте звезде наћи на небу, сазнаћете из •шаш<а "Јесеље 
звездано небо" датог у овом броју, и других сличних чланана Ј<оје lieмo објављи
вати. За приближно одређиваље астрономсюiХ ноордината нористићете прнбли
жан начин мереља ноји је у истом чланну изложен. 

З . Одредите приближан азимут и висину небесЈ<ОГ тела према вашем избору. После 
ненолино часова извршите танво мереље поново. Ка1<0 су се те две ноординате 
промениле? 

4. Побијте на равном тлу вертинални штап (гномон) и оnишите оно љега иенолино 
нонцентричних нругова. Бележећи положаје врха гиомонове сенне, оно подне у 
тренуцима нада додирне поједине !<ругове, одредите nриближан nоложај под
невачне линије на тлу. 

5. Одредите, приближно, геоrрафсну ширину места посматраља из висине Северља
че. Ову висину измерите разредним уrломером с висЈ<ом (упрошћени висиномер). 
Истим уrломером одредите, приближно, тачЈ<У на меридијану у нојој га сече не
бесни енватор. 

б. Понушајте да направите мали астрономсни дурбин од сочива за наочаре. Он може 
дати увеличаље од 20 до 25 пута (иано lie линови бити доста обојени , због хро-

lй 
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матсне аберације), а љиме lieтe моћи да rюсматрате и она небесна ~ела ноја нису 
приступачна слободном ОЈ< У иmi обичном догледу, нао што су: поЈединости Ме
сечеве површине, Јуm!Терови сател~и , Сатурнов пу.стен и Сунчеве пеге (а1<0 се 
пројент:ују на занлон од беле хартИЈе) . Су1ще и _оо)еЈ<ТИ на љему се шшошто 
не смеју дирентно гледати без употребе специјалних веома !амних фш1тера . 
Сунчев mш се сме посматрати без фшпера само ано се про)еЈ<Ту)е на не1ш 
занлон . О техници посматраља Сунца н Сунчевих пега писаћемо други пут. 

За ово треба у оnтичној радљн набавити једно сочиво за дале1ювиде од 
2 до 2,5 пута диоптрије (за објентив) 11 једну ~1алу лупу 2 cm. жижне даљине (за 
онулар). Оба сочива треба углавити у цеви од нартона (I<OJe ЮЈ)е тешно направитн , 
та1ю да сочива леже између два нартонсна прстена . Онулариу цев подесити тано 
да можеда се помера (нлизи) у објентивс1юј. Дужина објентивсЈ<е цев н треба да 
нзноси (у зависности од диоптрије обје1пива, односно љегове жижие даљ1rне) 
50 до 40 CAt. При намештању сочива у цеви треба пазити да она леже под правим 
углом према зидовима цеви . Овюю направљен дурбин упери на Месец и по
мераљем онуларне цеви изоштрн што боље љегов лин у видном пољу. Тада ke 
дурбин бити дотеран и за сва друга посматраља небесЈ<ИХ тела. 

Статив (азимутни) за ованав дурбин може се ла1<0 ':аправитн од три д~в;не 
1етве (ноге статива) , једне дашчице за НОЈУ lie се ЧИВИЈОМ причврстити д~ ро~~н 
да се може обртати ОЈ<О хоризонталне осовине и тростране дрвене призме на НОЈУ 
ke се насадитн озго noмoliy друге чивије дашчица са дурб~rном, тано да се и оваЈ 
може заједно с дашчицом Оl<ретати 01<0 вертИЈ<алне осовю1е. За сваЈ<У пљосан 
призме причврстиkе се по једном чивијом једна од ногу стапша , нао на сшщн. 

fli>YO~T( 'I Ш 
Астронаутичка изло:жба ,,Први 
људи на Месецу" -Клуб младих нос
монаута--селенита основне ШЈ<Оле "Ра
дица Ранновић", у Лозовю<у нод 
Смедерева, обележио је почетан нове 
шнолсне године 1969{70. астронаутич
Ј<ОМ изложбом за ученине н љихове 

родитеље са темом "Први људи на 
Месецу" . 

Иано је био ШI<ОЛСЈ<И распуст, група 

највреднијих ученина-селе1rита пра

тила је заједно са својим професором 
Марновићем еnохалии лет "Апола II " 
и nринупила обимну доЈ<ументациону 

Професор Т. Аи
ђелић oiiiвapa uз
ло:нсбу "Првu 
људu ua Месецу" 
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грађу, из новина и часописа, да би 
опремила ову изложбу . 

На педесет паноа, у слици и речи 
прю<азане су етаnе лета " AnoJia 1 1" 
са херојском nосадом у Ј<ојој су били 
Армстронг, Олдрин и I<omrnc, Јыrхово 
путоваље од Земље до Месеца и на
траг , иснрцавање првих људи на Ме

сец и појединости љиховог боравка 
на нашем васионсном суседу . 

Изложбу је отворио Проф . Др . 
Татомир Анђелић , nредседшш Југо
словенског астронаутичког и ракетног 

друштва (ЈАР Д) на дан 7. сеnтембра 
1969, у новој ШЈ<Оли у Лозовюrу. 

Изложба је била отворена од 7 до 
1 4 сеnтембра. 

Р. Ј . 

Vl совещавие по проблемам пла
ветологвв Географичесное общество 
Союза ССР. Вы n. 1 ,2. Ленинград 1968 . 
Географско друштво СССР-а у са

радљи са свесавезFшм мtшералоШЈ<Им 

друштвом , лељинrрадсюfм одељељем 

свесавезног астрономсно-геодетсног 

друштва, одељељима геологије 11 ми

минералогије лељЈrnградсЈ<ог друштва 
nриродюrх на)'!<а и др. организовало ј е 

VI саветоваље о проблемима пдането 
лоn-tје. Саветоваље је одржано у Ле
љинграду 1968 . године . Саопштена су 
93 реферата сврстана у четири груnе: 
планетарна геолоn1ја (39), селенодо
гија , ареологија и хермесологија (53 
реферата). Тезе ових реферата су 
објављене у две посебне свесЈ<е с тим 
што су у nрвој дата два уводна рефе
рата "0 научно-друи.rrвеним путевима 
развитна идеје астрогеологије и плане
тологије" (А. В. Шнитников) и "Пла
нетологија , љен положај у систему 
наука, главни проблеми" (П. С. Во
ронов, Л-О.А. Ходак, А. В. Шнит
ников). У првом реферату приназан 
је нратак историјат рада претходних 
саветоваља. 

1 саветоваље , одржано 1955. године, 
имало је карактер нонференције на 
којој је приказано само б реферата. 
При томе је значајно истаћи да је ини
цијатива за тај састанак потекла од 
Географског дpyu.rrвa СССР-а "које 
је следујући своје традиције подржало 
развитак нових nраваца, блисюiХ и 
географским идејаhtа пшроког nро
фила". Исто дpyu.rrвo осиива Комисију 
за астрогеологију која 1956. године 
организује 11 нонференцију на нојој 
је саоmптено 8 реферата. Мада је рад 

ове конференције и номисије наишао 
на ou.rrpe нрипrnе од стране неюrх 

научюrх нругова , Географсно друштво 
успева да одбрани наущ-nf н ошпте
друи.rrвенн значај овакве делатности. 
Најбољи доказ за то је садржај рада 
III конфере1щије одржане 1960. го
дине на којој је поднето 20 реферата 
на ,.тему " 0 проблемима теорија Зем
ље , до1< су само два реферата дотанла 

и питаља других планета, Месеца и 

Марса . Рад ове нонференције је по
будно шири интерес многобројних на
ущmка из свих нрајева Совјетског 
Савеза u.rro је представљало сатисфак
циј у за Географсно дpyu.rrвo СССР-а 
нао иющијатора ноје настоји да усмери 
ову делатност на правилан пут и раз

витак. 

Сходно таквим интенЦијама оргаюЈ
зовано је IV саветоваље о nроблемима 
астрогеологије 1962. године у чијем 
nрограму је било више ов 50 реферата 
Ј<оји су били сврсташf у шест nроблема : 
о оrrштим заЈ<оюпостима астрогеоло

гије , закоюпостима разВiпка планета , 
о занонитостима распореда морфо

струЈ<ТУРШfХ едемената Земље, о уза
јамном дејству Земљиних омотача с фи
зичЈ<ИМ пољима Земље и Космоса , 
о периодичности геолоtш<ИХ догађаја и 

о енергетици геолошких процеса . Из 

проблематю<е ови:< реферата се видеЈiо 
да је првобитш1 астрогеолошни nра
вац све више задобијао форму плане
толошЈ<ОГ . Због тога ће програм V 
саветоваља и носити назив "0 пробле
мима планетологије". Оно је одржано 
1965. године и имало је 51 реферат; 
реферати су сврстани у четири групе : 
општа планетологија, планетарна гео
логија, селенологија и ареологија и 
ареографија. Основни правац овог саве
товаља је било стремљеље на развитну 
опи.rrетеоријских проблема планетоло
гије. 

У другом реферату одређује се по
ложај планетологије у систему науна 
ноје се баве проучаваљем планета 
Сунчевог система. При томе аутори 
дају схематсну поделу тих науна ноје 
воде nоренло из астрономије и исте 
представљају: планетна мехаЮU<а, пла
нетодезија, планетографија, йланеШо
логија, планетофизина, планетохемија 
и планетобиологија . У овоме низу 
наука планетологија заузима цеитрално 
место и љу даље деле на : селенологију, 
геологију, афрологију, ареологију и 
хермесологију. Слично планетологији 
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разврставај у се у посебне наущ1е 
днсциnтrnе ПЈiанетофизю<е и плането
дезија тј. селенофизю<а , геофиз1rnа , 
односно селенодезија, rеодезнја нтд . 
Дајуlш ованву 1mасифанацију аутори 

напомињу да досадашња nроучавања 

у обдасти груnе пауна обједињешfХ 
nод називом планетодогија још увеЈ< 
нду неорганизованом методом , у ос

новшш поставнама великог броја не
обједюьених погледа научнина , зане
ТИЈ\1 идејама планетолоiШоrх проблема. 
Једино u.rro обједињава такав рад су 
саветоваља ноја се изводе иа июfци
јативу Географсног друштва и дpynfX 

нау<шЈfХ орга•шзација . МеђутИ111, смат
рају, да је у потпуности сазрело време 
да се оснује један јаЈ< научни центар 
за планетолоiШ<е проблеме који би 
преузео на себе задатан да обједиШ•! 
научшше ноји раде у тој широкој 
области 

М. Зере,wскu 

Na ltosmickim brodovima " Ma
riner б" i "Mariner 7" , koji su ove godine 
Iansiranj ka p\aneti Mars, nalazj se apa
ratura za naucna ispjtivanja koja omo
gucava jzvodenje sest eksperimenata. Pet 
od njjh vezanj su sa jspjtivanjem povrsjne 
ј atmosfere Marsa, а sesti је predvjdeп 
za doЬijanje ast.ronomskih podataka. Ek
sperimentalnu aparaturu saCinjavaju: te
levizjjski uredajj, ultravioletnj ј jnfracr
veni spektometri, jпfracrveni radjometat· 
kao i radio uredaji za doЬijanje podataka 
jz nebeske mehanjke. 

Eksperime.ntalna aparatura nalazj se 
па obrtnoj platformi koja se okrece ро 
azimutu za 215°. Ugao pri vrhu konusa 
skanjranja platforme dostize vrednost 
od 64°. sto omogucava da su naucnj 
jпstrumenti okrenuti ka Marsu pri priЬ
Iizavanju kosmjckog broda ka planeti 
kao i pri udaljavanju broda od nje. Na 
svakom kosmickom aparatu nalaze se 
dve televizijske kamere: jedna sa siroko
ugaonim objektivom i druga sa objek
tivom velike z i z n е daljine i sa spo
sobnoseu razdvajanja desetostruko vecom 
od prve. Sve ovo omogucava da se doЬiju 
snimci velikih delova povrsine Marsa. 

Infracrveni spektrometar sluzi za od
redjvanje molekula raznih materija koje 
su vezane u mogucim Ьiohemjjskim pro
cesjma u nizim slojevima Marsove at
mosfere (voda, ugljendioksid, metan, 
etilen, itd.). Ultravioletni spektrometar 
sluzi za ispitivanje gasova u visim slo
jevjma Marsove atmosfere. Uredajj za 
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ispшvanja i.z oЬiasti nebeske mehanjke 
omogucuju odredjvanje mase planete, 
rastojanja Zemlja - Mars jtd. 

"Fijght", 95 N o З 1 32, р . 437, 458 · 
1969. 

A leksa11dar S toj anovic 

Барнардова звезда н љени пра

тиоци - Др . Питер ван де Ј(емп , 
са Сnраул Опсерваторије је рачун
СЈ<Ј-1111 путем, још 1963., установио 
да Барнардова звезда има тамног пра

тиоца, који би по димензиј ама могао 
да буде планета . 

Овај там1-ш пратилац ј е требало да 
нма масу од 1.8 Јуnитерове, а рево
луцију оно матичног тела у трајаљу 
од 25 година , по врло развученој 
еЛИПСЈ-1 . 

Што се тиче Барнардове звезде , зна 

се да је она удаљена од Сунца 5.9 
светлосних година . Она ј ури фантас
ТИЧFЮМ брзином нроз свемир и nре

ваљује један лучни степен , у интервалу 
од 3,5 века. 
Нов налаз nрофесора ван де Кемпа 

ј е, да ш<о Барнардове звезде нруже 
цве тамне планете, ној е обилазе оно 
централног теда , у тзв . нопланарннм 

с1<0ро нружним путаљама , чије ре
волуције су 26 и 12 година , ресnен

тивно. 

Сматра се да је маса Барнардове звез
де 0,15 масе СУЈща, а према томе , на 
основу израчУЈ"Зваља, добијамо да су 
масе тих двају планета 1.1 и 0.8 Јупи
терових маса, данле, планетарног ранга. 

Ово све још није непобитно доназано , 
али теоријсни задовољава све дате 
премисе. 

За посматраче који жеде да виде 
ову звезду, ево податана: Ректасцен
зија : 17h 55.Зm; Деi<ЛИНација : + 4°29' 
(за епоху 1950.0) 
Привидна величина звезде је 9.5, 

тако да за љу није потребан нарочито 
снажан !ffiструмент. Спектрална класа 
Барнардове звезде је М, а паралакса 
0"55 . У звездаЮ-tМ каталозима ова 
звезда се не обележава као Барнар"
дова, већ nрема каталогу "Минхен" 
и то са ознаком : Минхен 15040. 

Драzослав Eкcrtllzep 

Стаклена баwта космичког брода 

У случају дужих носмичких летова 
nроблем исхране се поставља нао врло 
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нрупна nрепрека јер је, на nример , 
за три човеЈ<а nотребно nонети за лет 

у трајаљу од једне године више од 
11 тона хране оваквог тнnа Ј<аЈ<ва се 
сада носи . Због тога се вeli данас врше 
11страживања ради ствараља затворе

Ш1Х биоенергстсЈ<их система 1юји би 
производили потребну храну на самом 
носмнчi<ом броду. Један Ј<ОраЈ< у том 
nравцу је било усnешно оствареље од 
стране три млада совј етс"а научниЈ<а 
станленс баштс у нојој су били сим у
лнраю·Ј многи од успова везаних за 

космични лет. У затвореном снстему 
бнле су одrајане мирођија снтно шста 
салата, нраставац трава и нуnус врсте 

"ХибЈ.fНСЈ<аја " . Вода ној у су те бнљЈ<е 
yrrnjaлc потицала ј е од парс и других 
излучувюш 1юјн су издвојили на1<0 
човеЈ< та1<0 и други системи. Од воде 
и сnецијалне врсте смоле 1юја је уnо
требљена 1шо хранљива nодлога, биљЈ<е 
су стварале nотребну храну за свој 

развој. Н а тај начин биљЈ<с су усnе 
вале да , дајуliи nринос богат витамшш
ма, остваре пун цинлус промета воде 

без регенерацнје . Ово наравно не 
решава nроблем бсланчевина мастн 

11 угљени.х хидрата али је 1<0ран наnред 
нао nрiшцитrијелна могуliност реша
вања nроблема воде при Ј<ОСМНЧ I<Им 
летовима . 

Јелеиа Ј\!Iилоградов Турtш 

Биолог А. Бо:)IСко йрикуйља леШииу у 
сiuакленој башШи 
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Exploring the Atmosphere (Istraiu
juci atmosferu) 
G. М. В. Dobson. Oxford at tlte Claredou 
Press, 1968, second edition, 209 st!"alla , 
42 Iiliuga 

Istrazjvanje atmosferc је odиvek Ьilo 
ono sto је ncposredno moralo jnteresovarj 
astronomc. Od vremenskil1 prjiika zavjsj 
da Јј се jedan astronom posmatrarj ne
besko telo ј sa kakvjm иspehom . Ovo 
vazj za svakog astronoma, ра cak ј za 
one kojj se bave jspjrjvanjem kosmjckog 
radjozratenja, jer и Zemljjnи atmosferu 
u sjrem smjslи spada ј jonosfera , koja је 

glavna prepreka prostjranjи kosmjckih 
radjotalasa. 

Tako 5 јтоkо shvacenu atшosfe1·u js
trazиje kлjjga "Explorjng the atmospherc" 
G . М. В . Dobson-a, profesora Oksford
skog Unjvcrzjtcta. Knjjga је nastala posle 
njza polupopиlarnjh predavanja о at
mosfcr j odrzanjh u vez j sa Medиnarod
nom geofjzjckom godjnom. S obzjrom 
da sи slиsaocj pokazalj veljko interesovanjc 
za knjjgu и kojoj Ьi , na nacjn prjstupacan 
sjrcm krugи cjtalaca, Ьiо dat pregled 
saznanja о Zemljjnoj atmosferj , profesor 
Dobson se resio da takvи knjjgu ј napjse. 
Moze se sa zadovoljstvom konstatovarj 
da је on taj zadatak vrlo иspesno јs
рипјо. 

Knjjga pocjnje, dos lovce od njvoa 
mora ра sve do magnetosferc. То је sljka 
one ' ' rste na kojoj је lako snacj se ј koja 
sc brzo pamtj. Jedjna Ьi јој zamerka 
Ьila sto na njoj njsи oznacenj slojevj и 
kojjma meteorjcj postajи vjd(jjvj . No ј 

bez toga ona је za cjtaoca od veljke korjstj. 
Prva glava daje sazet opjs ј karakte

rjstjke atmosfcre kao celjne, sto dajc 
osnovи za daljc cjtanje. Sledecih deset 
glava pretstavlja nadgradnjи. U njjma su 
na prjstиpacan nacjn jz(ozena danasnja 
znanja ј tekиca jstrazjvanja и raznjm 
oЫastjma сјјј је krajnjj cjlj иpoznavanje 
nase atmosfere. 

Kako sam aиtor и predgovorи kaze, 
сј(ј knjjge njje Ьiо da da sveobиhvatnj 
pregled moderne naиke о atmosferj . 
Krjterjjиm jzbora proЫematjke Ьiо је 
njena aktuelnost i mogucnost da se и 
knjjzj ovakvog tjpa ti proЫemj jzloze, 
bez иlazenja и prevjse strиcne deta\je. 

Veljko jskиstvo ј znanje profesora 
Dobson-a dalj sи kao rezиltat preglednи 
knjjgu о Zemljinoj atmosferj, namenjenu 
svjm onjma koje ona jnteresиje. О иsреhи 
ove kлjjge svedocj cinjenjca da је pos1e 
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prvog jzdanja \963. godine, usledj1o drugo 
1968. godine. 

Rezи1tati Medиnarodлe geofjzjc.ke 
Godjлe 1957/1958 dalj sи osnovni dиh 
kлjjzj . Njeno drugo jzdanje је иpotpu
njeno materjjalom kojj је donela Medu
narodna godjпa mjrnog Suлca 1964/65 . 

U glavama 2-6 profesor Dobson pjse 
о tcmperatиrj ј ' ' laznostj atmo fferskjh 
slojeva, stvaranjи оЫаkа , kjse ј grada , 
olиjama ј ozonи. 

Glave 7-11 posvecene sи prob
lemima kojj sи bliZj astronomijj . Prva 
medи njjma jma za predmet Sиncc . 
Ona се za jednog astronoma bjrj vcoma 
kratka ј laka ; treba medиtim , imatj и vjdи 
da cjlj ove kлjjge njje da jzlozj sva znanja 
о Sилсu , vec da kaze samo ono sto ј е 
potrebno jedлom §jrokom krugu t jralaca 
da Ьi razиmeo Sиncev иtјсај па atmos
ferи Zemlje. Glava о jonosferj је mлogo 
opsjrnjja, kao ј ona о polarnoj svetlostj 
ј svetlosrj nocnog neba. Tacnije reccno, 
tи se govorj о onoj komponenrj svetlostj 
nocnog neba koja potice od nase at
mosfere. О tome od koJjkog је jnteresa 
za astronome, njje potrebno naglasavati . 
Zemljjnom magnetnom роlји ј gornjoj 
atrnosferj posvecena је takode jedna 
dиza glava. Knjjga se zavrsava onjm 
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( jme se zavrsava ј Zemljjлa atmosfera, 
а to sи Van Allen-ov j pojascvj ј magnc
tosfera . 

Porcd rezultat.a jspjti vanja, profesoг 
Dobson је opjsjvao, gde god ј е Ьilo 
moguce, kako osnovne metode, tako ј 
jn strиmente роmоси kojjh su tj rezиltati 
doЬijcnj . То sa svoje trane povccava 
\ 1rednos t ove knjjgc. 

Prjjatno је napomcnиti da se и celoj 
knjjzj иpotrcЬljava medиnarodni MKS 
sjstem, sto jugoslovenskom Ci taocи pred
stavlja znatnи olaksjcu. Prjlozena tab
Jjca pretvaranja anglosaksonskjh mcra и 
desetjcnj sjstem moze sc jskorjsrjtj prj 
cjtanjи on.jh knjjga koje se, nazalost. 
11с drze medunarodлog MKS sjstema. 

Knjjga је lcpo opremljena ј sadrzj 
mnogo crteza sa dиgjm naslovn.im tek
stom, sto olaksava иpoznavanjc sa ma
terjjom. 

"Explorjпg thc Atmosphcre" је knjjga 
kоји се sa zadovoljstvom pгocjrarj ama
terj astronomj, а и kojoj се ј profesjo
nalcj nacj korjsnih podataka. Ona pred
stavlja lери dориnи znaпju klasjcno 
obrazovanog astronoma. 

Ј . Milogradov-Tю·iu 

~ \ "/~/ -1 -- ~ . ј~, . . • 
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ПРИКАЗ ТЕОРИЈЕ МОЋИ РАЗЛАГАЊА (РАЗДВАЈАЉА) ОКА И 
ОПТИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

(крај) 

4. Moli разлагаља оптвчких инструмената 
Колико је важно да кроз један оnтички инструмент видимо предмете увеliане 

исто толико, ако не и од већег значаја је да их види~ю оштре, јасне. При nосматраљу 
Ј<роз оnтичке цнструменте важније је на пример да знамо да ли је авион , брод ц томе 
сл. наш цли противнцчкц ·него да га в1џщмо увеhаног а да га не расnознајемо . При 
посматраљу кроз мю<роскоn скоро је ващније да утврдимо Ј<анав је минроб или вирус 
него ли да констатујемо љегово nостојаље а да не знамо врсту. Оптичне инструменте 
углавном употребљавамо nовезано са особином ока , па ц прц проучаваљу моhц раз
лагаља цнструмената морамо узимати у обзир не са~ю љихову моh разлагаља но и 
моh разлагаља ока. Моћ разлагаља визуелног инструмента , пошто је nовезана са 
оком, зависц од сnољнцх чинилаца од којих зависи и моh разлагаља ока, а као уну
трашњи чиниоцц (самог инструмента) су : димензије инструмената , нарочито пречнин 
у лазне пупиле (код телескопскнх вцзуелних инструмената- догледа и љима сличнцм 

то је у веhини случајева сам пречник објектива), степен корекције аберација, уве
hаље и степен пропустљивостц светлосне енерг!-(је самог оптичког Сfо\СТема. 

Код вцзуелних телескопскцх инструмената гранични угао разлаrаља објектива 
(у радијанима) рачуна се по формули (1.1'.), тi. 



~2 -- --

1,22Л 
n.ь = 

Du 

где је Du пречню< улазне пупиле инструмента. 
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AI<o узмемо да је средља таласна дужина видљиве светлости Л = 0,55 fL , 
па а1<0 ), и Du нзразиАю у милиметриАtа тада ћемо граюf•tни у1·ао nr изражен у се
I<ундама из рачунати по формули 2. З . тј . 

n" rh 
ЈЗ8 

Du 

AI<o је пречюti< нзлазне пупиле мањи од пречнина зеюще она онда на место 
стварнога пре•u·шка Du треба узети пречю-tн улазнога ен па нојн одговара коњуi'О
ваном пречнину зенице ока . 

Међутим ю1је дов љно да само инструмент има велики пречнш< улазне пуниле 
па да и~ш и вет~ну моћ разлагања (пример гледаља кроз цев вemti<OГ пречнина на 
ЧI~ji·tM би се крајевима налазиле две планпаралелне стаклене плоче или гледаља кроз 
прозорСI<а оЈ<На) већ у сю1аду са величином отвора улазне пупиле инструмента он 
мора имат)о( и oдroвapajyfie увеfiање G . 

1 

Сл. 4.1 . 

Пошто се при проучаваљу моfiи разлаrаља ради о малим угловима - највише 
до З ' - то се увећаље телескопсi<ИХ инструмената може изразцти 11 угаоним увеfiаљем 
као односом угаоних вредности изражених у сеi<ундама . У томе ццљу nосматрајмо 
шему једнога тиnичног телескопсног (афокалног) цнструмента тзв. астрономског 
Кеплеровог догледа (слика 4.1 .) ноји чини основу сноро свих визуелних инструме
ната за далека nосматраља. Претnоставцмо да се центар улазне nупиле Pu поклаnа 
са оnтичним центром објектцва ОЬ, што је врло чест случај. Зрак којц улази у ин
струмент nод уг лом nr изиfiи he из инструмента и npofiи кроз центар Pi излазне nу
пиле nод углом na. 

Угаоно увеhање односно увеhање цнструмента је 

n. 
~ = G =- (4.1.) n. 

или n.=G·nr 
Предмет се из центра Pu улазне nуnиле вцди nростим оком nод углом nr; nри 

посматраљу кроз инструмент слику nредмета видимо под углоћ\ na. Значи, наше 
око he кроз инструмент видети две тачке раздвојене ако је угао na веfiи од граничног 
угла раздвајаља ока (n ока), а то је 60". Другцм речцма да би се кроз телескоnски 
liНСтрумент виделе две тачке раздвојене мора бити задовољен услов 

n.;::::: noka 
ми G . n. ;::::: 60" 

Овде формула за гранични угао разлаrања целога инструмента у функццји 
увећања гласц: 

(4.2.) 
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Из досадаљег излагаља можемо дати nравцло за прорачун стварне мом раз
лагаља једног целог телескопског инструмента : 

Да бtи:.мо oдpeдttЛil .мoli разлаzа1ьа (Мr) целог ruелескойскоz вюуелиоz ш~еШру.метuа 
rupeбa pa•ty11aruu граиичииугао разлага1ьа йо обема форАtулама (2. З. ) и ( 4 .2.), йа lie cruвapua 
мoli разлагаља бщ"й!t оиа која је .мања (слабија) Шј. йри којој је гртшч1ш угао разла
гаља вeliu. 

Пример Ј . 
Располажемо једним телеСЈ<опом чији оквир објеЈ<Тцва образује апертурн:у 

днјафрагму, па према томе и улазну пушщу. Пречmu< објектива овога телеснопа 
је Du = Ј ОО mm, увећање D = l Ј 5 х. Претпоставимо да је граю1чни угао разлагаља 
посАtатрачевог она nro = Ј 20". 

Hafiи стварни граю-tчни угао разлагања овога телескоnа ц дати одговор, да ли 
је за моћ разлагања у даrоме случају од пресудно!' значаја пречнин улаэне пулцле 
оквира објеi<тива) 1-щи уве!iање телескопа. 

Решење: По формули 2 . З . имамо да је граничюt угао разлагања у зависности 
од пречюша улазне пуnцле 

ЈЗ8 
n.ь - - Ј,З8" 

100 

По формули 4.2. гранични угао раэлагаља у функцији увећања је 

n Ј2о 
n ~- - - 1 о5" ra - G 115 ' 

Видимо да је n.ь > nrg тј. мofi раэлагања у фующији пречнина у лазне пу
пцле мања од моfiи разлагања у фующцји увећаља телеснопа. Према томе стварни 
гранични угао разлагања овога телескоnа је nrь ;::::: Ј , З8". Односно овим телесноnом 
се могу видети две тачне (лцније, детаља, звезде и сл.) раздвојена ако се налазе на 
уrаоном растојаљу n.ь ~ 1,З8" . 

У овом случају за моh разлагања од пресудиог значаја је велцчцна пречника 
објектива. 

Пример 2. 
Претпоставимо да смо nроменом окулара (са веЈюм жищном даљином од жижне 

даљине оиулара у nрвоме прцмеру) добили увеhање G = 70 х. 
Да вцдимо I<оји he бцти стварни граничнц угао разлагања телесиопа у овоме 

случају. 
Решење по формули 2.З. имамо 

138 ЈЗ6 
- Ј,З8" 

100 

По формули 4.2. је 

120 
- 1,71" 

70 

У овоме случају стварнц гранични угао разлагања је 1, 71 ". Даi(Ј]е за ову вари
јанту окулара за моћ разлагања је меродавно увеhање G. 

Пример З. 
Располажемо телескопоА\ чији је nречник објеi<Тива (апертурне дијафрагме 

односно улазне пупиле) Du = 60 ст, а увеhање G = 500 х. 
Одредити мИюtмалне величине nречнцка кратера (Dk) на Месецу које hемо 

моhи видети са оваквим телескопом узевши да је растојање осматрач - Месец 
х = 400.000 км. и да је гранични угао разлагања ока nro = 60". 

Решење: гранични угао разлагања овога телескоnа у завцсности од величине 
улазне пупцле је 

138 
ilrь = 

Du 

138 
-- = 0,2З" 
600 

Гранични угао разлагања у зависцости од увећања је 
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60 

G 

60 
- 0,12" 

500 

Пошто је Пrь > nrll то је стварни граи~о~чни угао разлагања телеСI<Опа 0,23 " 
Према томе најмаљи nречн~о~к t<ратера Ј<ој~о~ hемо моhн запаз~о~ти биће: 

Dk = Оrь · х 0,23 . 5 . 1 о-• . 400.000 -

1,15 . 10-• . 4.10' = 0,460 km . 

~о~ли, са овим телесi<Оnом моћићемо заnазити кратере на Месецу ч11ји су пречници 

Dk ;;::: 460 m . 
Прњиер 4. 
Треба одред~tти максималну висину одстојаље) х на којој hемо телескопом 

из примера 1 моh11 видети сателит чији је пречюш D 1 = 1 m, под претпоставном 
да је граиични угао разлагања осматрачевог ш<а !1р0 = 120" . 

За увеhаље G = 115 х граиични угао разлагаља Org = 1 ,О 5 ". 
Обзиро~\ на ованво увеhаље дати сателlо!т бисмо могли видети на висини 

Ds 106 

х - - = - - "" 190.000 т n,11 5 . 1о-• . 1,05 5,25 

Значи, узимајуhи у обзир само увеhаље изгледа да бисмо са ованвим телеснопом 
могли видети поменути сателит на висини х = 190 нм. Међутим, ми знадю (из при
мера 1) да је гранични угао разлагаља овога телесi<опа у функцији пречюша улазне 
пупиле веhи (1 ,38 ") од горње вредности, тј. моt\ разлагања је слабија па he овај 
гранични угао бити меродаван за одређиваље траженог одстојаља. Према томе је 

Ds 
х = - = "" 167.000 m. 

Оrь 5.1о-• · 1,38 

ДаЈ<Ле оваквим телеСI<Опом hемо моt\и видети дати сателит на висини $ 167нм, 
а не на 190 км. наравно, под претпоставком да не дође до усијаља сателита, блеска 
и слично. 

По формулама 2.3. и 4.2. могу се решавати остали слични проблеми као што је 
на пример овај: Колюю је потребно увеhаље догледа и пречник у лазне пупиле (об
јектива) па да се моще видети предмет одређених димензија на извесној даљини итд. 

Моћ разлага1ьа фоiuографских и йројекциоиих објекiuива. - IЬихова моh разла
гања се одређује бројем раздвојених линија које се налазе на дужини од једнога мили
метра. Формула 2.2'. даје величину минималнога растојања Cdm;") двеју тачана 
или линија ноје може преслинати раздвојено један објектив чији је пречник улазне 
пупиле Du, а щищна даљина f'оь· Ако са d означимо једнаке дебљине и интервале 
двеју или низа паралелних правих линија и узмемо у обзир средњу таласну дущину 
светлосног спектра Л = 0,55!Ј., тада he минимално растојаље бити 

f' 
dmin ~ О 00067 ~ mm 

' Du 

Ако релативни отвор Du/f' оЬ објектива означимо са R0 • оида број линија N но ји може 
да фотографише или пројектује раздвојено овај објентив односно моh разлагаља 
је дата фор_мулом 

1 1490 
N= -- = 

dmin Ro 
(4.4.) 

Moh разлагања целога система (тј. фотографсни објектив плус осетљиви слој фото
графске плоче или филма) зависи и од моhи разлагаља осетљивог слоја (емулзије) . 

Моћ разлагања микроскойа.- Према дифракционој теорији растојаље главног 
максимума до првога минимума, односно полупречник централног дисна дифранционе 
слике коју даје један оптични систем (овде објектив минроснопа) за две тачне пред
мета ноје саме светле, одређен је формулом . 

л 
d 

л 

2 Аоь 
(4.5.) 

2 n sin u 
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где је А0ь= 11 sin u тзв. нумерична апертура објентива, u је угао оrвора објентива , 
односно угао ноји заi<папа крајљи зраi< ноји још '"оже да уђе у објеtпив са оптичком 
осом објеt<тива, а n ~tндеi<С преламаља средине у I<ojoj се налази предмет. (сл. 4.2.). 

Одавде заюъучујемо: уt<олю<о је I{НДенс преламања n у номе се налази предмет 
ВС ве!щ, утолико је А\ИНИмално растојаље d".;" д\ање, односно моh разлагања је вelta. 
Ово је разлог због чега се врло често употребљавају имерзиони обје1пива у мю<ро
скопу, тј. предмет и објентив се утапа ју у извесну теЧlюСт таt<О да је предмет спој ен 
са објективод\ пре1<о имерзионе течности чији је нидекс преламања п > 1. 

У случају предмета који сами не светле , веh се виде стога што су осветљени 
другим светлосним извором , две днфракционе слю<е (мрље) he се вtщети раздвојено 
ако се љихови мансиму~ш налазе на растојаљу ноје је приблищно једнано или веhе 
од пречника централног дисна једне дифранционе слике (сл. 4 .3. ) . 

У овоме случају минимално растојање између двеју тачана ноје може разл ;юtтн 
један минроснопснн објектив дато је формулом 

л 

dmin = Аоь · 

Пошто се у праi<СИ при посматраљу ситних предмета "роз минрОСI<ОП ош·t 

у •·лавном осветљавају и то у веhини случајева вештачном светлошћу, то је ова фор
мула у редовној примени. 

Рачуна се да се у овоме случају мо!\ разлагаља може повећати дотле да мини

мално растојаље буде 

Сл. 4.2 

з л 
dmin ~ -

4 Аоь 

с 

(4.7.) 

При раду са минроскопом пришщом посматраља врло ситних објеката (минро
организама, ситних детаља) , тј. кад је потребно повеhати моh разлагаља, употреб
љавају се, нао што је напред речено, објективи са имерзијом чија се највеhа нуме
рична апертура креhе до А = 1 ,6. Пре-
ма горљим формулама ми можемо виде-
ти одвојено две тачке које су осветље
не само тада ако је љихово растојаље 
dm;" 3,4 !L· Ако пан ове тачне (микро
скопс•щ детаљи) саме светле, минимал
но растојаље износиhе тада d ;;;:: 1,7 fL· 
Само у томе случају микросноп мора 
имати и одrоварајуhе увеhаље, тзв. 
корисно увеhаље, које се у вези горе 
реченог креhе у границама 

Сл. 4.3 

Ji>• ;ј• -t'li• 

. ю' 

4" 

1' 

Сл. 4,4 а, Ь 
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500 А< G 0 < 1000 А 
што зависи од тога ношrна је моћ разлагаља нашег (голог) ока при гледаљу кроз 
мю<рос•юп . За миннмалrm граюrчшr угао разлагања ока Пока = 2 ' увећаље мора биrn 
G" ~ 900 х , а за Пока = 4' мора бит11 G" = 1600 х . 

Моћ раз пагаља мю<рОСЈ<опа моще се још више повећаТ/111 употребом светлости 
нраћи~ таласних дужина па и ултравиолетном светлошћу уз изазиваље флуорес
цеНЦ!-1Је. Тада~ м.инl-(мално растоја!i'е d",;" износ11 чан и О, 1 џ.. 

. Све доон)ене формуле даЈу величппу моћи разлагаља под претпоставком 
да Је оптични с~rстем стиrматичан , тј. да у себи не садржи нинанве уочљиве аберацrtје 
11 да су испуљенн сви остали услови за добијаље мансималне люћи разлагаља . Као 
што знамо танвн системи не постоје увеЈ< ла ће у веkиюr случајева моћ разлагаља 
оптичких система поменутнх ннструме~ата бити нешто маља од теор 11јсне . Пошто 

се олтичЈ<е аберације редовно повећава)у са повећаљем растојаља предмета односно 
слине од оптичне осе то ће и моћ разла1·аља оладати са ловећањем овога растојаља 
односно са.ловеkаљем угла вндног поља . Стога је потребно да се при nостављаљу 
захтева за Ј.едан птични ннструмент ово има у внду. Обично се постављају захтев11 
за центар, Једну nоловину , 2/3 н за нрај виднога nоља . 

Прцлю<ом лрантю.шнх мереља нонструише се дцјаграм моћи разлагаља, од
но~но граюtчних углова разлагаља. На апсцису се наносе углови виднога nоља 
Пr а ~а ординату граничюr углош{ разлагања n (сл. 4 . 4.а. ) или величине минималних 
растојаља. d",;" израж~них у . милиметрима или, за случај фотографсног ИЈЩ nројен
ционог Објентива, брОЈ ЛИНИЈа N 110 дущном милимегру (сл. 4.4.Ь .) . 

За испипща1ье (мереље) моhи раз
лагаља појединих ~rнструмената постоје 
сnецијални тестови (фигуре) и сnецијални 
помоћни инструменти и инсталације . Ме
ђутим , у случају да не располажемо танвим 
тестовима и инсталацнјама ми можемо самн 
са довољном тачношћу испитати моh раз
лагаља инструмената . Овде hемо ;,ати не
I<Олюю таЈ<Вих nримера : 

За испитиваље моћи разлагаља теле
снопсю{х инструмената можемо, у завис

ности од увеkаља, улазне лулиле и одсто
јаља са 1юга посматрамо тест (фигуру), на
цртати црннм тушем на nотnуно белол\ nа
пиру ненолю<о група лравЈ·!Х линија исте 
одређене дебљине и на исто толиким раз
лtацима I<ано је то лоназано на слици 4 .5. 

Дебљине линија нао и размаци се од
ређују ло формули 2.3. Исnитиваље треба 

Сл. 4.5 вршити на центру, на две трећине и на 
нрају видног nоља. 

За ислити~аље М?hи разл.агаља фотографсних објектива могуће је нористити 
тест са истом ориЈентацијом линија нао и на слици 4 .5. с тим што ћемо љихове дебљине 
од!lосно растоЈа.ља нацртати у зависности од одстојаља nредмета до фотографског 
обЈектива и брОЈа ЛИНИЈа на ду~I\НОМ милиметру који очекујемо да добијемо на основи 
рачуна ло формули 4.4. ОваЈ тест фотографишемо усмеравајући осу објектива на 
центар теста, на две трећине и на крај видног nоља . 

За микросноп мо~немо норис!иnt npenapaтe разних биљ•<и, длаке, влакна 
и томе сл. ЧИ)~ д':fмензи)е или растоЈаља nојединих ћелија најnре измеримо ломоћу 
ми!<роскопа ЧИ)а )е моћ разлагаља већа од моћи разлагаља микроскопа (објектива) 
I<ОЈИ желимо да исnитамо. 
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АСТРОНОМСКЕ ЕФЕМЕРИДЕ 1970. ГОДИНУ 

Ефемериде за 1970. г. садрже следеkе nодатке. Календар (датул1 , недељни 
даи, фракцију троnсЈ<е годнне, број дана ЈулнјансЈ<е nериоде nротеклих у nоноћ 
светсног времена одговарајућег датума , звездане време у лоиоh светсног времена 
у Гриничу) . И злаз и залаз Месеца у Београду. У одељку о велюшм nланетама -
МерЈ<ур, Венера , Марс, Јупитер , Сатурн , Уран и Нелтун- дати су за сваки десети 
дан у месецу , реЈ<Тасцензија Cl., де1шинација 8, геоцентрична удаљеност у астроном
сю-LI\ једиющама 6. , тренутан nролаза l<роз мернднјан Београда Т. nривидан лречню< 
у луч~mм сеЈ<ундама и nараланса ;r. 

Даље, у nосебним рубринама , дати су nодацн о менама, алогеју и лериrеју 
Месеца. За 4 највеkа Јуnитерова сателита дати су датум, тренутан nојаве , број сате
лита и врста nојаве по следеkем нључу: ПП - nочетан nролаза исnред nланете , 
СП- свршетан nролаза , ППС- nочетаЈ< nролаза сеш<е , СПС- свршетан nролаза 
се~ше, ПО- nочетан онултације, СО- свршетаЈ< ОЈ<ултације , ПЕ- nочетан ломра
чеља, СЕ - свршетаЈ< nомрачења. 

На истоме месту, у месецима нада се Јуm1тер не види или му је nоложај неnо
десан за nосматраља , унети су nодаци о ноординатама неЈ<ИХ опсерваторија , о nролазу 
Мернура исnред Сунца, о оnозицијама малих nланета , о важнијим константама за 
1970. г., о елонrацнјама Титана, о астрономсним мерама за даљину, 

У nосебној рубрици nобројане су и нене важније nојаве 1<0је се могу посматрати 
TOI<OM одговарајуfiег месеца. 

У стуnцима ПОЈАВЕ и МЕСЕЦ 

О = С)'!Ще 1?, = Сатурн 
([ - Месец 6 = У ран 
!;! = Mepi<YP W = Нелтун 
~ = Венера Ј = у оnознцији са 
6 = Марс о = у кољу1щији са 

уnотребљене су ове 

Z = y застоју 
Р = у nеригеју 
А = У алогеју 
N = северно од 

2ј. = Јушпер 6d = y дољој Ј<Ољу1щији са 
ос = у горњој нољунцији са 

S - јужно од 
Е - источно 

ознане : 

W - западно 
МхЕ = ма•<с. елонг. 
О= nун Месец 
(Ј = пос . четврт 

8 = млад Месец 
~ = nрва четврт 

Подаци за Сунце садрже: датум, ректасцензију ех, де1шииацију 3, време nро
лаза Ј<роз мериднјан Београда Т, nривидин nолуnречник р, nоложајни угао Р се
верног краја Сунчеве ротационе осовине рачунат нао nозитиван од севера на истоку, 
хелиографсi<У ширину Во центра nривидног Сунчевог днсна (угао у средишту Сунца 
између равни Сунчевог екватора и nравца на Земљи, рачунат нао nозитиван nравцем 
од Сунчевог екватора ка северном nолу), хелиографску дужину L 0 центра nривидног 
Сунчевог дисна (угао између меридијана чија раван пролази кроз Сунч:еву ротациону 
осовину и посматрача на Земљи и равни једног, nосебно дефинисаног "нултог мери
днјана" на Сунцу). При интерnолацији nодатана L

0 
за нею1 други датум мора се имати 

у виду да L , због ротације Сунца, стално оnада од 360° до 0°. Излази и залази Сунца 
дати су за Београд. 

Од четири nомрачења у 1970. год. (2 Сунчева и 2 Месечева) у Београду ће 
се моhи nосматрати само делимично nомрачеље Месеца 17 августа и то не до нраја 
јер Месец раније залази. Подаци за ово nомрачење су следећи: 

Улаз Месеца у nолусенку августа 17 у Olh 06.4 
Улаз Месеца у сенку августа 17 у 02 17.2 
Средина nомрачења августа 17 у 03 23.4 
Положај I контакта сенке са рубом Месеца 14° Е 
Вели<mна nомрачења 0.413 
Свугде је, једнообразности ради, уnотребљено светско време (TU), nрема томе 

довољно је увен додати само 1 час да би се тренутан добио у средње евроnсном вре-
11\ену (СЕВ). 
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К а лендар 
Месец у 

Београду 

изл . , зал. 

1 

о. 2 440 h т s h т 1 h т 
1 Че 0000 587 .5 6 40 55 - 10 15 
2 Пе 1 0027 588. 5 6 44 51 ОО 09 10 35 
З Су 0055 589.56 48480 1 22 10 59 
4 Не 0082 590.5 6 52 45 02 42 11 31 
5По 0110 591 .56564 10402 12 15 
6 Ут 0137 592. 570038 0517 13 15 
7 Ср 0164 593.5704З406 21 14 20 
8 Че 0192 594 . 5708З I 07 101 5 56 
9 Пе 0219 595.5 71 2 27 07 47 17 2З 

10 Су 0246 596. 5716 2408 141 8 48 
11 Не 0274 597.5 7 20 20 08 З7 20 08 
12По 0301 598. 57 24 170857 2125 
1З Ут 0328 599.5728140916 22 З9 
14 Ср ОЗ56 600.5 7 З2 1 О 09 З5 23 52 
15 Че ОЗ8З 601 .5 7 З6 о1 09 57 -
16Пе 0411 602. 57 4О ОЗ102201 04 
17 Су 04З8 60З . 574З60 10 5З 02 15 
18 Не 0465 604.5 7 47 56 11 З 1 03 22 
19 По 049З 605.5 7 51 5З 12 19 04 22 
20 Ут 0520 606.5 7 55 49 1 З 1 5 05 13 
21 Ср 0548 607.5 7 59 46 14 Ј 8 05 54 
22 Че 0575 608.5 8 ОЗ 4З 15 2З 06 27 
2З Пе 0602 609.5 8 07 З9 16 ЗО 06 52 
24 Су 06ЗО 610.5811 З617 З5 07 14 
25 Не 0657 611.5 815 З2 18 40 07 З2 
26 По 0684 612.5819 2919 44 07 48 
27 Ут 071 2 61З . 5 8 2 З 25 20 49 08 04 
28 Ср 07З9

1
614.5 8 27 22

1

21 56 08 20 
29 Че 0767 615. 58З1182З 07 08 З8 
30 Пе 0794 616.5 8 З5 15 - 09 ОО 
31 Су 0821 6.17.5 8 З912 ОО 21 09 27 

Јупитерови сателити 

d h т 

4 17 27 111 по 
4 18 З7 п ппс 
4 19 4З 111 со 
4 20 54 11 пп 
5 18 45 1 ппс 
5 20 56 1 спс 
6 18 оо 11 со 
6 19 21 1 со 

11 19 05 111 СЕ 
11 21 10 11 ппс 

~-

Велине пл ан ет е: 

1 

1 

~ 1 IX 

t:::f l 
т р" п" 1 ~ 

1 

Мс:рнур 

h m h m 

20 05 1- 20.91 0.8891 12 01 1 З . 761 
19 49 -18.9 0.684 11 02 4.88 
19 02 -19 . З 0.718 9 38 4.65 

В е н е р а 

9.90 
12..86 
12.25 

1 1 18 1 9,-2З . 6 ,1 .698110 З914.95 1 5.18 
11 19 14 -2З.О 1.707 10 54 4 . 9З 5.16 
21 2007 -21 .2 1.711 1108 4.91 5.14 

М а р с 

1 122 551-7.911.578 1 15 Ј412.961 5.57 
11 2З 2З -4.5 1.649 15 01 2.84 5 .З4 
21 2З 50 -1 .6 1.720 14 49 2.72 5.12 

]упи т ер 

1 1 14 02 1-11 .115.74416 20 116. 011.57 
11 14 07 -11.5 5.590 5 45 16.44 1.57 
21 14 11 - 11 .8 5.429 5 10 1 6.9З 1.62 

Сатурн 

1 1 2 03 1 + 9.8, 8. 802 , 18 18 18.471 1.00 
11 2 оз + 9.9 9. 961 17 З8 8 . З2 0.98 
2! 203 + 10.0 9 1261 701 8. 17 0.96 

У р а н 

1 1 12 З31 -2.8 118.26514 51 
11 12 З9 -2.8 18.094 4 12 
21 12 з з -2.8 ! 7.929 з 32 

Н е п ту н 

1 1 15521 -185 1 З1 .0061809 
11 15 5З -185 ЗО .943 7 З1 
21 15 54 -186 ЗО. 800 6 5З 

Појаве 

d h 

1

1.881 1.89 
1.91 

1

1.18 1 
1.18 
1.19 

Месец 

d h 

0.48 
0.49 
0.49 

0. 28 
0.28 
0.29 

т 

2 О 1 Слика Ј • N « 
2 20 2Ј. 5• N « 
4 ОО Меркур Z 
4 19 \ј! 1• N <[ 

• 7 20 З6 
() 14 1З 19 
о 22 12 56 
(} зо 14 З9 

4 20 n z , 
5 08 Антарес о•.5 N « 1 р 
6 22 PL Z А 

12 04 ~ 1 о s « 
воо ~о d 
13 13 6 z 
t5 о9 n 1· s « 
24 14 ~ z 
24 20 !ј? 6 g 
24 20 Регулус о•.8 S <[ 
27 23 Палас 6 О 
280563°N([ 
30092.j.6°N « 

8 10 
22 20 

1 Не 
2 По 
З Ут 
4 Ср 
5 Че 
6 Ле 
7 Су 
8 Не 
9 По 

10 Ут 
11 Ср 
12 Че 
1З Пе 
14 Су 
15 Не 
16 По 
17 Ут 
18 Ср 
19 Че 
20 Пе 
21 Су 
22 Не 
23 По 
24 Ут 
25 Ср 
26 Че 
27 Пе 
28 Су 

ФЕБРУАР 1970 -89 -

Календар 
Месец у 

Београду 

О. 2440 h m s h m h m 

0849 6 18. 5 843 8 01 З8 , 1004 
0876 619.5 847 50253 10 5З 
0904 620. 5 8 51 1 04 01 Ј 1 59 
09 31 621.5 8 54 58 04 57 13 19 
0958 622.5 8 58 54 05 49 14 47 
0986 623 .5 9 02 51 06 11 16 14 
101З 624.5 9 06 48 06 З 7 17 З9 
1040 625.5 9 10 44 06 59 19 оо 
!068 62.6.5 9144107 18 20 19 
1095 627.5 918 З7 07 З8 21 З5 
112З 628.5 9 22 З4 07 58 22 50 
1150 629.5 9 26 зо 08 24 -
1170 6ЗО. 5 9 ЗО27 08 5З оо оз 
1205 6З1 . 5 9 З4 23 09 29 01 IЗ 
Ј2З2 6З2. 5 9З 820 10 14 02 16 
1З59 6ЗЗ . 5 942161108 0310 
1287 6З4.5 9 46 1 з 12 09 о з 55 
IЗI4 6З55 95010 IЗ 14 04 19 
1З42 6З6. 5 9 54 6 14 20 04 57 
1З69 637.5 9 58 з 15 26 05 19 
1396 6З8 . 5 1001 59 16 З2 05 38 
1424 6З9 . 5 1005 56 17 З6 05 55 
1451 640. 510095~ 18 41 06 11 
1478 641 .5 10 IЗ 49 19 18 06 27 
1506 642.5 1 о 17 45 20 57 06 44 
153З 643.510214722 09 07 05 
1561 644.5 10 25 З9 2З 2З 07 29 
1588 645.51029З5 - 08 01 

Јупитерови сателити 

d h т 

4 20 47 1 ппс 
5 20 27 11 пт 
6 17 26 1 спс 
6 18 З7 1 сп 
7 17 42 11 со 

12 20 З6 11 ппс 
13 17 08 1 ппс 
1З 18 19 1 пп 
1З 19 19 1 спс 
1З 20 28 1 сп 
14 20 1З 11 со 
16 19 12 111 со 
20 19 02 1 ппс 
20 20 9 1 пт 
21 17 51 11 ПЕ 
21 29 29 1 со 
2З 18 44 111 СЕ 
23 20 56 111 по 
28 18 07 1 ПЕ 
28 20 26 П ПЕ 

Велнке планете 

Мернур 

h m • h m 

1 1 19 12 , -20.8 1 0.890 1 9 29 1 
11 19 55 -20.9 1 .07З 9 зз 
21 20 51 - 19.0 1.204 9 50 

В е н е р а 

3 681 9.69 
3.11 8.20 
2.80 7.21 

11 21051 - 17.9 1 1.71 21 11 22 1 4.91 1 5.14 
11 21 54 -14.2 1.708 11 З2 4.92 5.15 
21 22 42 - 9.7 1.700 11 41 4.95 5.18 

М а р с 

1 1 о 41 1 + 1.81 1.798 114 З5 1 2.60 1 4.89 
11 о 46 + 4.9 1.869 14 2З 2.50 4.71 
21 1 I З + 7.8 1 . 9З9 14 10 2.41 4.54 

Ј у питер 

1 114 14 , -12.1 , 5.25 1 14 ЗО 1 17 . 50 1 1.68 
11 14 16 -12.2 5.092 з 52 18.05 1 . 7З 
21 14 16 -12.2 4.940 з 1З 18.60 1.78 

Са т ур н 

1 1 2 05 1 + 10.2 1 9.ЗО8116 19 1 8.01 1 0.95 
11 207 + 10.5 9.469 15 42 7.88 0.9З 
21 2 10 + 10.7 9.621 15 06 7.75 0.91 

У р а н 

1112 З2,- 2.7,17.7611 2 49,1 .9ЗI 0.50 
11 12 З2 - 2.6 17.626 2 09 1.94 0.50 
21 12 21 - 2.6 17.511 1 28 1.96 0.50 

Неп ту н 

1 115 55 , -18 . 6,ЗО. 627 1 6111 11 Ј5 56 -Ј8 .7 ЗО.460 5 З2 
21 15 56 -18.7 ЗО.287 4 5З 

1.19 1 
1.20 
1.21 

0.29 
0.29 
0.29 

Појаве 

d h 

1 05 \ј! 1• N <[ 
1 18 Антарес о•. 7 N <!. 
4 11 ~ 5• N <1. 

5 20 ~ МхЕ W (26°) 
8 05 Веста ~ 

10 оз ~ з· s <1. 

н 18 n 1· s « 
20 07 2.ј. етат. 
21 02 Регулус о• . 7 S <!. 
21 дел. помрачење « 
24 10 6 з· N <1. 

26 16 2.ј. 6° N ([ 
28 1З \ј! 1• N <1. 

Месец 

d h m 
• 6 7 14 
() 13 4 11 
о 21 8 19 

р 5 2З 
А 18 22 



- 90-

1 Не 
2 По 
З Ут 
4 Ср 
5 Че 
б Пе 
7 Су 
8 Не 
9 По 

10 Ут 
Ј1 Ср 
12 Че 
13 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 
30 По 
З1 Ут 

МАРТ 1970 

Календар 
Месец у 
Београду Велике nлане'!е 

т 

М ер нур 

р" п'' 

О. ' б 4401 h m s 11 m h m 
h m ., h m 

1

2140 ,-1 559 1 Ј. 282 1 11 
22 45 -10 l б Ј . З4б 11 
2З 52- 2ЗО Ј . З57 11 

08 1 2.60 1 б.8б 
33 2.48 6.54 
02 2.4б б.48 

В е н е р а 

l б 15 б4б. 510333200 3808 44 
lб43 б47 . 5 10 37 28 ОЈ 47 09 41 1 
1670 б48.510412502 4310 52 11 
l б98 б49. 5 1045 2103 32 12 Ј4 21 
1725 б50. 5 10 49 18 04 08 13 40 
1752 б51 . 5 10 53 1404 3б15 05 
1780 б52.5 10 57 ЈЈ 04 59 Ј б 29 
1807 б53.5 1 Ј ОЈ 08 05 20 17 49 
1834 б54.5 11 05 04 05 40 19 08 11 о 05 -047 l . б 75 Ј 2 52 5.02 5.25 

Ј 123 19 , -5 51 1 1 . б90 1 12 4б l 4.97 1 5.20 

Ј 8б2 б55.5 1 Ј 09 ОЈ Об ОО 20 27 
1889 б5б.5 ЈЈ Ј2570б 2421 4З 
Ј917 б57.51Ј Јб540б 5222 57 
Ј944 б58.5 11 20 50 07 2б -
Ј971 б59. 5 Ј 1 24 37 08 08 ОО 05 
Ј 999 бб0. 5 Ј Ј 28 4З 08 59 ОЈ 04 
202б бб1 . 511 З24009 5901 52 
2053 бб2. 5 11 Зб 37 11 оз 02 30 
2081 ббЗ . 51140ЗЗ12 090З оо 
2108 бб4 . 5 11 44 зо IЗ 15 оз 24 
21Зб бб5 . 5 11 48 2б 14 21 03 44 
21бЗ ббб. 5 11 52 2З 15 2б 04 02 
2190 бб7. 5 IJ 5б Ј9 lб Зl 04 18 
2218 6б8.5 12 оо lб 17 З8 04 З4 
2245 бб9. 5 Ј2 04 12 18 47 04 5Ј 
2272 б70.5 Ј 2 08 09 19 59 05 11 
2ЗОО б71 . 512Ј20б2Ј 1ЗО5 З4 
2З27 б72. 5 12 1б 02 22 З8 Об 04 
2З55 б7З.5 12 19 59 2З З8 Об 4З 
2З82 б74. 5 Ј2 2З 55 - 07 З4 
2409 б75 . 5 12 27 52 оо 59 08 З9 
24З7 б7б. 5 12 З1 48 ОЈ З8 09 55 

Јупитерови сателити 

d h m 
2 20 18 Ш ПЕ 
2 22 41 111 СЕ 
б 22 49 1 ппс 
7 20 ОО 1 ПЕ 
8 19 28 1 спс 
9 21 44 11 сп 

14 21 54 1 ПЕ 
15 22 09 1 пп 
1б 21 З8 11 пп 
20 21 28 111 пп 
20 ..-2З 15 111 сп 
22 21 04 1 ппс 
22 21 46 1 пп 
2З 21 оз 1 со 
25 21 19 11 со 
27 22 18 111 ппс 
ЗО 20 08 1 ПЕ 
ЗО 22 48 1 СЕ 
З1 20 06 1 сп 

2Ј о 50 -4 Ј9 l .б54 12 58 5.08 5.З2 

М а р с 

1 1 Ј З4 1+ 100Ј 1 1 .995 1 15 00 1 2.З5 1 4.41 
Jl 2 02 + 1240 2. 0бЗ Ј4 48 2.21 4.2б 
21 2 29 + 15 07 2.130 14 З6 2.20 4. 1З 

Ј у nит е р 

Ј 114 1б ~-1208 1 4 . 827 1 З 41 , 19.04 1 
111414-1158 4.70130019.55 
21 14 11 --Ј 1 42 4.59б 2 18 20.00 

Сатурн 

1.82 
1.87 
1.91 

1 1 2 ЈЗ I + Ј 1 ОО 1 9.7З4 1 Ј5 З7 '1 7 .бб l 0.80 
11 2 Ј6 + 1121 9.8б2 15 01 7.56 0.89 
21 2 20 Ј 1 4З 9.97Ј 14 2б 7.48 0.88 

У р а н 

1 112 зо , -2 251' 17.4З7 1 1 5бl 1.97 1 0.50 
11 12 28 -217 17 . З75 1 19 1.97 0.51 
21 12 27 -2 06 Ј 7.ЗЗ1 О З4 Ј .98 0.51 

Неnт ун 

11Ј5 561-1840 1 ЗО. 150 1 5 22 1 
11 15 56 -18 40 29.982 4 42 
21 15 56 -18 З8 29.825 4 оз . 

1.21 1 0.29 
1.22 0.29 
1 .2З о.зо 

Појаве 

d h 
1 01 Антарес о•.7 N 1 
6 2З Церес d О 
7 18 помрачење О 

11 01 ,Ј 4° s ~ 
11 08 2ј. 7° s ~ 
11 08 <Ј з· N 21. 
20 09 Регулус о•. 7 S ~ 
21 01 Равнодневица 
2з 14 6 з· N ~ 
2З 15 ~ d д. 
25 19 2ј. 6° N ~ 
27 18 W 7• N ~ 
27 21 6 g о 
28 07 Антарес о•. 7 N ([ 
28 11 Веста стац. 

Месец 

d h m 
() 1 02 З4 
• 7 17 4З 
f) 14 21 16 
о 2З 01 5З 
() зо 11 05 

А 6 10 
р 18 12 

1 Ср 
2 Че 
З Пе 
4 Су 
5 Не 
6 По 
7 Ут 
8 Ср 
9 Че 

10 Пе 
11 Су 
12 Не 
1З По 
14 Ут 
15 Ср 
16 Че 
17 Пе 
18 Су 
19 Не 
20 По 
21 Ут 
22 Ср 
2З Че 
24 Пе 
25 Су 
26 Не 
27 По 
28 Ут 

29 1 Ср 
ЗО Че 

АПРИЛ 1970 -91-

Календар 
Месец у 
Београду 

изл . зал. 

2 440 h m s h m h m 

б77.512З54502 0611 17 
б78 . 5 12 З9 41 02 З6 12 40 h m 

Велике nланете 

т р" п" 

Мер нур 

h m 

о.~ 

24б4 
2491 
2519 
2546 
2574 
2601 
2628 
2656 
268З 
2711 
2738 
27б5 
279З 
2820 
2847 
2875 
2902 
29ЗО 
2957 
2984 
З012 
З039 
З06б 
З094 
З121 
З149 
3176 
З20З 
З2З1 
З258 

б79 . 5 12 4З З8 оз оо 14 01 1 1 
б80. 51247З503 2115 21 11 
б81 . 5 12 51 З1 оз 41 16 40 21 
б82 . 5 12 55 28 04 02 17 59 

1 12 1 2 20 
з Об 

7 40 . 1 .2б2 1 Ј 2 З8 , 2.б5 1 6.97 + Ј559 1 1 . 051 1З Об 3.18 8.З7 
+ 20 28 0.80З I З 11 4.1б 10.9б 

б8З . 5 12 59 24 04 24 19 07 Венера 

684.5 IЗ оз 21 04 50 20 З4 
685 . 51ЗО71705 212147 1: 1 
б86.51З 11140б 0122 51 21 
687 . 51З151006 502З 45 

Ј 41 
2 28 
з lб 

+ 94б l Ј .б2б 1 13 05 1 5.17 1 5.4 1 
+ 1420 1.595 13 1З 5.27 5.52 
+ 18 18 1.555 IЗ 2З 5 . ЗО 5.64 

б88 . 5 IЗ190707 47 -
689.5 1 з 2З 04 08 50 оо 28 
б90. 51З270009 5601 01 
б91 . 5 IЗ зо 57 11 02 01 27 
б92.5 IЗ З4 5З 12 08 01 49 
69З . 5 IЗ З8 50,1З IЗ 02 07 
694.5 IЗ 42 46 14 18 02 24 
б95 . 5 IЗ 46 4З 15 24 02 40 
696.5 1З 50 З9 16 зз 02 57 
697.5 IЗ 54 Зб 17 440З 15 
698 .5 1 з 58 З2 18 59 о з З8 
699.5 14 02 29 20 15 04 06 
700.5 14 06 2б 21 29 04 42 
701 .5 1410 22 22 зз 05 зо 
702.5 14 14 19 2З 26 Об З2 
70З . 5 1418 15 - 07 45 
704.5 14 22 12 оо 07 09 05 
705 . 5 1 142б0800 З9 1 10 26 
706.5 14 зо 05 01 04 11 45 

Јупитерови сателити 

d h m 

1 20 07 11 СЕ 
б 22 02 1 СЕ 
7 19 21 1 ппс 
7 19 З2 ш со 
7 19 41 1 пп 
7 21 50 1 сп 
8 18 58 1 со 

10 20 оо 11 сп 
14 20 04 111 ПЕ 
14 21 25 1 пп 
22 20 17 1 по 
24 22 оо 11 пп 
зо 19 19 1 пп 
зо 19 З2 1 ппс 

М ар с 

1 ЗОО 1 17ЗЗ , 2 . 200 1 142З 1 2 . 1З 1 4.00 
11 1 з 28 + 1928 2.26214 Ј2 2.07 З . 80 
21 з 57 +2 1 06 2.З20 14 01 2.01 З . 79 

Јупитер 

1 1 Ј4 07 1 -11 Ј9 1 4 . 508 1 1 З1 1 20 . З9 1 1.95 
11 Ј4 оз -ЈО 54 4.457 о 47 20.б2 1.97 
21 1З 58 -10 2З 4.4З6 о оз 20.72 1.98 

Сатурн 

11 2 251 + Ј209,10.068,ЈЗ 4817.4110.87 
11 2 зо + 12 З4 10. 13З 1З 13 7 . З6 0.87 
21 2З5 +1258 10.174 ЈЗ З9 7 . ЗЗ 0.86 

Ура н 

1 112 25,- 155,17. З2412З 451 Ј.981 0.51 
11 12 2З - 1 45 17. З5б 2З 04 1.98 0.51 
21 12 22 - 1 З5 17.405 22 2З 1.97 0.51 

Нептун 

1115 551 -18З6129.6б81З 19 1 1 . 2ЗI о.зо 
11 15 54 -18 З4 29.546 2 З9 1.24 о. зо 
21 15 54 -18 З1 29.446 1 59 1.24 о.зо 

Појаве 

d h 
1 9 ~ з· s ~ 
1 16 ~ 5• s ([ 
1 2з n 1· s ~ 
8 2з <Ј 5• s ~ 

11 13 ~ 2· N n 1 

12 22 ~ 5• N n 
16 16 Регулус о•.6 S ~ 
18 8 ~ МхЕЕ 20• 
19 19 6 з· N ~ 
21 15 2ј. g о 
21 20 2ј. 6• N ~ 
2З23W7°N([ 
24 Антарес о•.5 N ([ 

Месец 

d h m 

• 6 4 10 
f) 13 15 44 
о 21 16 22 
() 28 17 19 

р З11 

р зо 04 
А 15 06 



- 92- МАЈ 1970 

Календар 

1 1 

Месец у 
Београду 

изл . зал . (/. 

Велине nланете 

т р" те" 

о . 

1 Пе З285 
2 Су ЗЗIЗ 
З Не ЗЗ40 
4 По ЗЗ68 
5 Ут ЗЗ95 
6 Ср З422 
7 Че З450 
8 Пе З477 
9 Су З505 

10 Не З5З2 
11 По З559 
12 Ут З587 
13 Ср З614 
14 Че З641 
15 Пе З669 
16 Су З696 
17 Не З724 
18 По З751 
19 Ут З778 
20 Ср З806 
21 Че З8ЗЗ 
22 Пе З860 
2З Су З828 
24 Не З915 
25 По З94З 
26 Ут З970 
27 Ср З997 
28 Че 4025 
29 Пе 4052 
ЗО Су 4079 
З1 Не 4107 

Мер н у р 

h П1 о ' h т 

з 16 1 20 18 1 0.621 112 40 , 5.З7 1 
2 59 + 16 зо 0.554 11 4З 6.02 
246 + IЗОО О. 60З 10 52 5.54 

В е н е р а 

14.25 
15.86 
14.58 

2 440 h П1 s h П1 h т 
707.5 14 З4 2 01 25 IЗ оз 
708 . 514З75801 4514 20 1 
709.5 14 41 55 02 05 15 З6 11 
710.5 14 45 51 02 25 16 54 21 
7\1 .514494802 49\8 11 
712.5 14 5З 44 оз 18 19 25 
71З . 5 14 57 41 оз 55 20 З4 
7\4.5 15 01 З7 04 40 21 З4 
715.5 15 05 З4 05 З4 22 22 
716.51509З1 06 З622 59 
717.5 15 IЗ 27 07 41 2З 28 
7\8.515172908 482З 51 
719.515212009 44 -

1 1 4 06 ,+ 21 зо , 1 . 518 , 1З зз 1 5.54 1 5.80 
11 4 58 + 2З4З 1.471 1З 45 5.72 5.98 
21 5 51 + 24 49 1.419 13 50 5.92 6.20 

М а р с 

1 1 4 25 , + 2225 1 2 . З75 1 1З 51 , 1.971 З.70 

d h т 

720.5 15 25 17 \0 59 оо 11 
721 .5 15 29 13 12 оз оо 28 
722.515ЗЗIОIЗ 0800 44 
72З.5 15 З7 6 14 15 01 01 
724.5 15 41 з 15 25 01 19 
725.5 15 44 59 \6 З9 01 З9 
726.5 15 48 56 17 56 02 05 
727.5 15 52 5З 19 12 02 З9 
728.5 15 56 49 20 2З оз 2З 
729.516004621 2104 22 
7ЗО. 5 16 04 42 22 07 05 З4 
7З1.5 \6 08 З9 22 40 06 5З 
7З2.5 1618 З5 2З 08 08 15 
7ЗЗ.51616З22З З109 З5 
7З4.5 16 20 29 2З 50 10 5З 
7З5.5 15 24 25 - 12 08 
7З6.5 16 28 22 оо 10 1З 2З 
7З7.5 16 З2 18 оо зо 14 38 

Јупитерови сателити 

d h т 

2 20 26 Ш СПС 19 20 24 II ПП 
З 22 2З 11 СЕ 22 21 41 I ПО 
7 21 4 I ПП 2З 21 11 I IШ 
7 21 26 I ППС 2З 21 54 I ППС 
8 20 45 I СЕ 26 20 12 П ПП 
9 20 31 III ПП 27 19 56 Ш ПЕ 
9 22 З1 III СП 27 22 12 III СЕ 

10 21 21 П ПО 28 19 27 1I СЕ 
14 22 49 I ПП ЗО 20 48 I ПП 
15 19 55 1 ПО ЗО 22 58 I СП 
16 19 25 1 IШ З 1 20 1 7 I СЕ 

Пролаз Мернура испред 

Сунца- 9. маја 1970. 

1 додир 4 h 20 m 10 s.5; Р 115°.З 
11 додир 4" 23 " 11 ".1 
111 додир 12 h 0,9 m 00,9 s 
IV додир 12" 12 " 00,7 "; Р 205°.3 

11 4 55 + 2З 24 2.427 1 з 40 1 . 9З З.6З 
21 5 24 + 24 03 2.474 1 з зо 1.89 З.56 

Јупитер 

1 1 1З 5ЗI-100З , 4.446123 15120.67,1.98 
11 1З 48- 9 З9 4.485 22 З1 20.49 1.96 
21 IЗ 44- 9 18 4.552 21 48 20.19 1 . 9З 

Сатурн 

1 1 2 40 1+ 13 22110.191 112 041 7.З21 0.86 
11 2 45 + 13 46 10.184 11 30 7 . З2 0.86 
21 2 50 + 14 08 10 . 15З ЈО 55 7.34 0.87 

У р а н 

1 112 211-1 27117.486121 4З , 1.961 0.50 
11 12 19 -1 20 17.592 21 02 1.95 0.50 
21 12 19 -115 17.719 20 22 Ј.93 0·50 

Н е птун 

1 115 5З ,-18 27,29.373 11 18,1.241 0.30 
11 15 51 -18 24 29.327 о 38 1.25 о.зо 
21 15 50 -18 21 29.310 о 02 1.25 0.30 

Појаве 

d h 

2 2З "ћ d о 
З 21 <! 6° N Алдебар . 

6 7 ~ 6° N " 
7 17 ~ 4° s ~ 
7 19 <! 4° s ~ 
9 ~ пролаз исnред О 
9 10 ~ 0°.2 N <! 

14 1 Регулус о• .4 S ~ 
17 2 6 зо N ~ 
17 18 ~ 0°.2 s "ћ 
18 23 2.\. 6° N ~ 
21 оо w~ о 
21 6 W 7° N ~ 
21 20 Автарес 0°.4 N ~ 

Месец 

d h т 

• 5 Ј4 52 
С) 13 10 27 
о 21 з З8 
() 27 22 З2 

А 13 2 
р 25 8 

ЈУН 1970 - 9З-

Календар 
Месец у 
Београду 

Велине планете 

1 По 
2 Ут 
3 Ср 
4 Че 
5 Пе 
6 Су 
7 Не 
8 По 
9 Ут 

10 Ср 
11 Че 
12 Пе 
13 Су 
14 Не 
15 По 
16 Ут 
17 Ср 
18 Че 
19 Пе 
20 Су 
21 Не 
22 По 
23 Ут 
24 Ср 
25 Че 
26 Пе 
27 Су 
28 Не 
29 По 
30 Ут 

о. 

41З4 
4162 
4189 
4216 
4244 
4271 
4299 
4326 
4З5З 
4381 
4408 
44З5 
446З 
4490 
4518 
4545 
4572 
4600 
4627 
4654 
4682 
4709 
47З7 
4764 
4791 
4819 
4846 
4873 
4901 
4928 

1--"------.:.--

2 440 h т s h П1 h т 

738.5 16 3615 оо 52 15 54 
7З9.51640 1401 1817 08 1 1 

Мер нур 

h т • ' h т 

ЗО1 1 + 1З1З "I 0.74911024 1 
з 40 + 16 зо 0.9ЗО 10 24 
4 42 + 20 5З 1.129 10 48 

В е н е р а 

4.46 1 11 .75 
З . 59 9.46 
2.96 7.79 

740.51644 801 5118 Ј9 11 
741.5 16 48 4 02 З3 19 22 21 
742.5>16 52 1 оз 24 20 14 
74З . 5116 55 58 04 2З 20 56 
744.5 \6 59 54 05 28 21 28 
745.5 17 оз 51 06 З4 21 5З 
746.517074707 5822 Ј4 
747.5 17 11 44 08 46 22 З2 
748.5 17 15 40 09 50 22 48 
749. 51719З710 332З 05 

1 1 6 49 1+ 2440 1 Ј . З56 1 Ј4 Ј4 1 6.20 1 6.49 
Ј\ 7 41 + 2З \8 1.295 14 26 6.49 6.79 
21 8 З\ 20 5З 1.229 14 З6 6.84 7.16 

750.5 Ј72ЗЗЗ 11 582З 21 1~ 1 
751 .5 17 27 зо IЗ 06 2З 40 
752.5 17 З1 27 14 17 - 21 

М а р с 

5 56 1 + 24 21 1 2.520 11 з 19 1 
6 25 + 24 17 2.558 IЗ 08 
6 5З + 2З 52 2.590 12 58 

Јупитер 

1.86 1 3.49 
1 . 8З З.44 
1.8 1 З.40 

75З . 5 17 З5 2З 15 З2 оо 04 
754.517З92016 4900 зз 
755.5174ЗЈ618 0401 13 
756.51747 ЈЗ Ј9 0902 06 
757.5 17 51 9 20 ОЈ ОЗ Ј4 
758.517 55 6 20 4004 зз 
759.5 17 59 З 21 Ј 1 05 58 

1 I IЗ 41 1 -9 02 1 4.65З 121 01 119.75 1 1.89 
11 13 З9 -85З 4.768 20 20 Ј9.281 Ј . 85 
21 IЗ 38 -8 51 4.898 19 40 \8.76 1.80 

760.5 18 02 59 21 З5 07 21 1 1 
76Ј.5 18 06 56 21 56 08 41 11 
762.5 18 10 52 22 IЗ 09 59 21 
76З . 518Ј44922 2811 14 
764.5 18 Ј8 45 22 56 Ј2 29 
765.5 Ј 8 22 42 2З 2Ј 1 З 44 
766.51182638 2З 5Ј,Ј4 58 1~ 1 
767.5 Ј8 30 З5 - 16 09 21 

Сат у р н 

2 55 1+ 14З1110.092110 181 
з оо + 1451 10.01З 9 4З 
ЗО4 + 1508 9.914 908 

У р а н 

12 18,-1 12117.878119 З8 1 
12 18 -1 Jl 18.0З6 18 59 
12 18 -Ј 12 18.200 18 20 

Нептун 

7.З9 1 0.87 
7.45 0.88 
7.52 0.89 

1.921 0.49 
1.90 0.49 
1.88 0.48 

КООРДИНАТЕ ОПСЕРВАТОРИЈА 
1 115 49 ~-Ј8 17,29.З26,23 09,1.251 о.зо 

Место Висина Географска Географска 
т ширина дуЖИНа 

Астроном. 

Опсерват. 253 +44• 48' 13".2 -lh 22m 03•.2 
Београд 

Народ. Onc. 
Капемегдан 135 + 44 49 17 
Београд 

Љубљана + 46 02 58 
Загреб 146 + 45 49 32 
Гркнич 47 +51 28 38 
Париз 67 +48 50 10 
Москва 150 +55 45 18 

-1 21 48.09 

-0 58 02.2 
-1 04 05.1 
о оо 00.0 

-о 09 20.5 
-2 30 17.0 

11 15 48 -1814 29.370 22 29 Ј.24 0.30 
21 15 47 -1811 29.492 21 48 1.24 0.30 

Појаве 

d h 
2 4 "ћ 7° s « 
2 8~9°S ~ 
5 3 ~ МхЕW 24° 
5 15 <! 4° s ~ 
6 22 ~ 2° s ~ 

11 9 ~ 5° S Полунс 
13 10 6 4° N ~ 
15 5 2.\. 6° N ~ 
19 22 ~ 4° N Алдебаран 
21 20 Летљи солсmциј 
24 оо 2.\. етат. 
29 13 Палас етат. 
29 16 "ћ 7° s <[ 

Месец 

d h т 
• 4 2 22 
С) 12 4 7 
о 19 12 28 
() 26 4 2 

А 9 20 
р 21 18 



-94- ЈУЛ 1970 

Календар 
Месец у 

Вели не планете 
Београду 

= "' "" l o:>~ ·-v 
:е "' = ~ ~ :!:; ; ;; t)~ . 

:е ~ :::1Utl: . ~ ~ 1 ot:E = " ~ х 1::: = изл. зал. 
;>.. Ol /) ~ т р " 1t t:t "' о ~ == ii~Ђs. .. 

"' u о. о. о ~х ., ..... "' 1::1: :з:: е ...... ~u С"') >-:;... 1::1: 

о. 2 440 h m s h m l h m 
1 Ср 4956 768.5 18 34 32 оо 29 17 44 

Мер нур 

2 Че 4983 769.5 18 38 28 ОЈ 17 18 09 h П1 
о ' h m 

3 П е 5010 770.5 18 42 25 02 13 18 54 
\0 1 

7 31 1 + 23 25 1 1.330 1 Ј 1 03 ! 2.51 1 
6.61 

4 Су 5038 771 .5 18 46 21 о3 16 19 29 20 8 55 + 19 37 1.268 11 47 2.53 6.94 
5 Не 5065 772.5 18 50 18 04 22 19 56 30 9 56 + ЈЗ 35 1.165 12 13 2.87 7.55 
6 По 5093 773.5 18 54 14 05 29 20 18 
7 Ут 5120 774.5 18 58 11 06 34 20 37 

В е н е р а 
8 Ср 5147 775 .5 19 02 07 07 З8 20 54 
9 Че 5175 776.5 190604 08 42 21 09 10 1 9 59 1 + ЈЗ 57 1 1.094 1 Ј 3 28 1 7.68 1 8.04 

10 П е 5202 777.5 19 1001 09 45 21 26 20 10 42 + 9 27 1.019 13 31 8.25 8.6З 

11 Су 5229 778.5 19 13 57 10 50 21 4З з о 11 2З 4 З7 0.942 Ј З З2 8.42 9.34 
12 Не 5257 779.5 19 17 54 11 59 22 04 
1З По 5284 780.5 19 21 50 1 з 10 22 29 М а р с 
14 Ут 5З1 2 781 .5 19 25 47 14 25 2З 03 \0 1 7 47 1 2215 1 2.636 1 11 15 1.78 1 3.34 
15 Ср 53З9 782.5 19 29 43 15 40 23 49 20 8 14 + 20 59 2.652 11 02 1 Ј .76 З.З2 
16 Че 5З66 78З . 5 19 З3 ю 16 50 - зо 1 8 40 19 28 2.661 10 50 1.76 3 . З 1 
17 П е 5394 784.5 19 З7 З6 17 18 оо 50 
18 Су 5421 785.5 19 41 33 18 З4 02 05 

Јупитер 19 Не 5448 786.5 19 45 30 19 09 оз 29 
20 По 5476 787.5 19 49 26 19 36 04 56 10 1 13 40 1 -9 04 1 5.176 1 19 05 1 17.76 1 Ј.70 

21 Ут 550З 788.5 19 5З 2З 19 59 06 21 20 IЗ 42 -9 20 5 .З29 Ј6 28 17.24 1.65 
22 Ср 55З1 789.5 19 57 Ј9 20 20 07 42 з о 1З 45 -9 42 5.48З 15 52 16.76 1.60 
2З Че 5558 790.5 2001 16 20 40 09 01 
24 П е 5585 791.5 2005 12 21 01 10 18 Сату р н 

25 Су 561З 792.5 20 09 09 21 25 11 З4 ЈО 1 
3 12 1 + 15 36 1 9.676 106 З9 1 7.71 1+ 0.91 

26 Не 5640 79З . 5 20 13 05 21 53 12 49 20 з 15 + 15 48 9.5ЗЈ 06 оз 7.82 + 0.92 
27 По 5667 794.5 20 17 02 12 29 14 01 з о 3 18 + 1557 9.З75 05 27 7.95 + 0.94 
28 Ут 5695 795.5 20 20 59 2З Ј З 15 08 
29 Ср 5722 796.5120 24 55 - 16 06 У р а н 
з о Че 5750 797.5 20 28 52 оо 06 16 5З 

ЈО 1 12 19 1 -1 20 118.516 1 Ј5 45 1 1.85 1 0.48 31 П е 5777 798.5 10 З2 48 01 07 17 З1 20 12 20 -1 27 18.676 15 06 1.84 0.47 
30 12 21 -1 З6 18.826 14 28 1.82 0.47 

Јупитерови сателити 
Нептун 

d h m 10115 46~-1807,29 .645 , 19 Ј 1 1 
1.23 1 о.зо 

20 15 45 -18 06 29.781 Ј8 ЗЈ 1 . 2З 1 о.зо 
1 20 24 1 спс зо 15 45 -Ј8 05 29.9ЗЈ Ј7 51 1.22 0.29 
4 21 З4 11 пп 
6 21 41 п СЕ 
7 21 З4 1 по Појаве Месец 
8 20 10 Ј пп с 
8 21 05 1 сп d h d h m 
9 19 51 Ш ПЕ 6 2З ~ Ј горња • з 15 18 

15 20 49 1 пп 7 05 ~ 0".9 N « () 11 19 44 
2З 19 51 1 по 7 16 Регулус 0".1 N « о 18 19 59 
24 19 22 1 сп 10 19 6 4" N « () 25 11 оо 
24 20 З6 1 спс 11 16 ~ 1".1 N Реrулус 
27 20 08 ш спс 12 14 2ј. 6" N « А 7 12 
29 21 16 11 сп 14 2З W 1" N « р 19 22 
31 19 08 1 пп 15 16 Антарес 0".6 N « 
31 20 23 1 пп с 21 о1 n 8" s « 
31 21 18 1 сп 30 19 ~ 0".3 N Регулус 

.... 

1 Су 
2 Не 
З По 
4 Ут 
5 Ср 
6 Че 
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 
30 Не 
З1 По 

АВГУСТ 1970 - 95 --

Календар 
Месец у 
Београду 

о. 
5804 
5832 
5859 
5887 
5914 
5941 
5969 
5996 
6023 
605 1 
6078 
6106 
61ЗЗ 
6160 
6188 
6215 
6242 
6270 
6297 
6З25 
6352 
6З79 
6407 
64З4 
6461 
6489 
6516 
6544 
6571 
6598 
6626 

2 440 
h m s h m h m 

799.5 20 36 45 02 12 18 оо 
800.520404103 191 8 2З 
80 1.520443804 2518 43 
802.5 20 48 З5 05 29 19 оо 
803.5 20523 106 зз 19 16 
804.5 20 56 28 07 З6 19 З2 
805.5 21 оо 24 08 40 19 42 
806.5 21 04 21 09 46 20 07 
807.5 21 08 17 10 55 20 зо 
808.5 21 12 14 12 06 20 59 
809.5 21 16 \0 13 20 21 З8 
810.52Ј 200714 ЗО22 30 
8Ј 1 . 521240З15 3З23 З7 
812.5 21 28 оо 16 24 -
81З . 5 21 З1 5717 0400 56 
814.5 21 З5 53 17 35 02 22 
815 .5 21 З9 50 18 оооз 49 
816.5 21 4З 46 18 22 05 14 
817.5 21 47 4З 18 42 06 З7 
8 18.5 21 51 З9 19 04 07 57 
819.5 21 55 З6 19 27 09 16 
820.5 2Ј 59 32 19 55 10 З4 
821.522032920 2811 50 
822.522072621 Ј013 оо 
82З.5 22 11 22 22 01 14 01 
824.5 22 15 19 22 59 14 52 
825.5221915 - 15 З3 
826.5 22 23 12 оо 04 16 04 
827.522270801 \0116 29 
828.5 22 Зl 05 02 16 16 50 
829. 522З5010З 2117 07 

Јупитерови сателити 

d h m 

1 19 44 1 СЕ 
з 19 15 111 сп 
9 18 54 1 спс 

10 20 55 111 пп 
14 18 01 III СЕ 
14 18 59 11 по 
15 20 11 1 по 
16 18 41 1 ппс 
16 19 41 1 сп 
21 19 48 111 ПЕ 
23 19 зо 1 пп 
24 19 58 1 СЕ 
28 19 20 111 по 
30 18 53 11 пп 
31 18 З9 1 по 

Велике планете 

т 

Мер к ур 

h m о ' h m 

9 1 10 53 1 + 625 1 1.016 1 12 24 1 
19 11 29 + 042 0.871 12 20 
29 11 46 -2 45 О. 7ЗО 11 55 

Вене р а 

р " it'" 

3.29 1 8.66 
3.83 10.10 
4.57 12.04 

1~ 1 
29 

12 02 1-022 1 0.864 1 1З З2 1 9.73 1 
12 З9- 5 21 0.784 !З зо 10.71 
IЗ 15 1-1009 0.705 IЗ 27 11.92 

10.18 
1 Ј.21 
12.47 

1~ 1 
29 

М а р с 

9 061 + 1744 1 2.665 1 10 36 1 
9 З2 + 15 48 2.662 10 22 
9 57 1З42 2.652 10 08 

Јупите р 

1.76 1 з . зо 
1.76 3 . З1 
1.76 3.32 

9 1 1З 49 1-1008 1 5.6ЗЗ , 15 .17 1 16.ЗI I 1.56 
19 13 54 -\0 38 5.777 14 43 15.91 ] .52 
29 1400-1111 5.91110\015.55 1 1.49 

Сату р н 

91 3 201 + 1603 ,9.21214 5018.09 1 0.96 
19 з 22 + 16 07 9.047 4 12 8.24 0.97 
29 з 2З + 16 08 8 . 88З з з з 8 . З9 0.99 

У р а н 

9 112 231-1 46 118.962113 5 1 1 
19 Ј2 25 -1 58 19.081 IЗ 13 
29 12 27 -2 11 19.179 12 З6 

1.81 1 0.46 
1.80 0.46 
1.79 0.46 

Нептун 

1~ 1 
29 

15 45 ~ -18 О513О.О9З 11 7 r21 
15 45 -18 06 30.260 16 З2 
15 45 -18 08 ЗО.428 15 5З 

1.21 1 0.29 
1.21 0.29 
Ј.20 0.29 

Појаве 

d h 
2 12 <Ј d о 
4 1з ~ о•.5 N « 
6 10 ~ з· N « 
7 4 W 4" N « 
9 2 2ј. 6" N « 

11 8W7"N « 
12 1 Антарес 0".7 N « 
14 21 ~ 1".4 s 6 
16 15 ~ Мх Е Е 27" 
17 дел. помрачење « 
23 10 n 8" s « 
29 1 Палас ~ О 
31 5 ~ 0".2 s епика 
31 22 О прстенасто пом. 

Месец 

d h m 

• 2 5 59 
() 10 8 51 
о 17 з 16 
() 2З 20 З5 
• 31 22 02 

А 3 22 
р 31 ] 
р 17 7 
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Календар 
Месец у 
Београду 

Велиие планете 

о. 

1 Ут 665З 
2 Ср 6680 
3 Че 6708 
4 Пе 67З5 
5 Су 676З 
6 Не 6790 
7 По 6817 
8 Ут 6845 
9 Ср 6892 

10 Че 6900 
11 Пе 6927 
12 Су 6954 
IЗ Не 6982 
14 По 7009 
15 Ут 70З6 
16 Ср 7064 
17 Че 7091 
18 Пе 7119 
19 Су 7146 
20 Не 717З 

21 По 1 7201 
22 Ут 7228 
2З Ср 7255 
24 Че 728З 
25 Пе 7ЗIО 
26 Су 7ЗЗ8 
27 Не 7З65 
28 По 7З92 
29 Ут 7420 
30 Ср 7447 

1 ~ 1 
28 

Мернур 

l1 m о ' 11 m 

11 Зl l -1 З4 1 0 . 6З9 1 11 00 1 
11 02 + 4 10 0.698 9 52 
11 12 6 11 0.9З8 9 25 

В е н е р а 

1t" 

5 . 2З I IЗ.77 
4.78 12.60 
З .56 9 . З8 

2.440 h m s h m h m 
8З0.5 22 З8 58 04 25 17 2З 
8З1 . 5 22 42 55 05 28 17 З9 
8З2. 5 22 46 51 06 З2 17 55 
8ЗЗ . 5 22 50 48 07 З7 18 IЗ 
8З4.5 22 54 44 08 45 18 З4 
8З5.5 22 58 41 09 54 19 01 
8З6 . 5 2З 02 З7 1 1 06 19 35 8 
8З 7 . 5 2З 06 З4 12 16 20 20 18 
838.5 2 З 10 зо 1 з 20 21 18 28 
8З9.5 2З 14 27 14 14 22 зо 
840.5 2З 18 24 14 58 2З 51 
841 . 5 2З2220 15 З2 -
842. 5 2З261715 590116 
84З . 52З зо IЗ 16 2202 41 
844.5 2З З4 10 16 4З оз 05 
845.5 2З З8 06 17 05 05 27 
846.5 2З 42 оз 17 28 06 49 
847.52З455917 4408 10 
848.5 2З 49 56 18 26 09 з о 
849.5 2З 5З 5З 19 05 10 45 
850.5 2З 57 49 19 54 1 1 52 
851 .5 0014620 5112 48 
852.5 0054221 411З З2 
85З.5 о 09 З9 22 оо 14 06 
854.5 о 13 З5 - 14 33 
855.5 О17З200 0715 55 
856.5 0212801 1215 14 
857.5 02525021615 Зl 
858.5 о 29 22 оз 20 15 49 
859.5 о зз 18 04 2З 16 09 

I I З 50 ,--14. З6 1 0 . 6261 1З 22 1 1З . 42 1 
1

14 22 -1 8 зз 0.549 I З 14 Ј 5.З I 
14 51 -21 48 0.474 I З оз 17.71 

14.04 
16.02 
1 8 . 5З 

1 ~ 1 
28 

1 ~ 1 
28 

1 ~ 1 
28 

r8/ Ј8 
28 

М а р с 

10 21 1+ 11 28 1 2.636 1 
ЈО45 + 907 2.61З 
1 1 09 + 6 40 2 . 58З 

9 5З 1 1 . 7 8 1 З . 34 
9 37 1.79 З . 37 
9 2 1 1.8 1 З.41 

Ј упитер 

14 07 1-11 48 1 6 . 0З2 1 1 З 37 1 15.24 1 
14 14 -12 26 6. 1З9 IЗ 04 14.97 
14 21 -IЗ 06 6.2ЗО 12 зз 14.75 

1.46 
1.4З 
1.41 

С а т у р н 

з 2З ," + 1 606 1 8.726 1 2 
з 22 + 16 02 8.579 2 
32 1 ,+ 1555 8.447 1 

У р а н 

54 1 14 
З4 

Ј 2 29 , -2 251 Ј 9.254/ЈЈ 591 
12 Зl -2З9 19 . ЗО5 11 22 
12 зз -2 54 19.З29 10 44 

Нептун 

8.55 1 1.01 
8.69 I.ОЗ 
8 . 8З 1 1.04 

1.781 0.46 
1.78 0.46 
1.77 0.46 

Опозиције малих планета 

8 ј 15 45 ј-18 10130.5941 15 151 
18 15 46 -18 13 ЗО.750 14 36 
28 15 47 -18 16 ЗО.895 13 58 

1.20 ј 0.29 
1.19 0.29 
1.18 0.28 

Ceres онтобра 24; m 7.0 
Pallas августа 29; m 9,0 
Juno новембра 14; m 7.2 
Vesta фебруара 8; m 6.З 

Појаве 

d h 

Ј 7 ~ Мх Е Е 46° 
2 11 !;! 2° s ([ 
З 1З о 4° N ([ 
5 4 ~ 2• N ([ 
5 16 "Ц 6° N ([ 
7 15 \ј! 7• N ([ 
8 8 Антарес о•.7 N ([ 

14 10 ~ 5• s -ц 
19 18 п 8. s « 
23 1 1 Равнодневица 
27 11 Регулус о•.2 N ([ 
28 14 !ј! МхЕЕ W 18° 
29 2 ~ з• N « 

Месец 

d h m 

() 8 19 З9 
о 15 11 10 
() 22 9 4З 
• зо 14 З2 

р 14 17 
А 27 8 

ОКТОБАР 1970 - 97-

Календар 
Месец у 
Београду 

1 о. 
1 Че 7474 
2 Пе 7502 
З Су 7529 
4 Не 7557 
5 По 7584 
6 Ут 7611 
7 Ср 7639 
8 Че 7666 
9 Пе 7694 

10 Су 7721 
11 Не 7748 
12 По 7776 
13 Ут 780З 
14 Ср 78ЗО 
15 Че 7858 
16 Пе 7885 
17 Су 791З 
18 Не 7940 
19 По 7967 
20 Ут 7995 
21 Ср 8022 
22 Че 8049 
2З Пе 8077 
24 Су 8104 
25 Не 81З2 
26 По 8159 
27 Ут 8186 
28 Ср 8214 
29 Че 1 8241 
30 Пе 8268 
Зl Су 8296 

2 440/ h m s h m h m 

860.5 О З7 Ј 5 05 28 16 20 
861 .5 0411106 З616 41 
862.5 о 45 08 07 45 17 05 
86З.5 о 49 04 08 56 17 З7 
864.5 о 53 01 10 07 18 18 
865.5 0565711 1219 11 
866.5 1 оо 54 12 08 20 Ј 6 
867.5 1 04 51 Ј2 54 21 З2 
868.5 Ј 08 47 1З ЗО 22 52 
869.5 1 12 44 IЗ 59 -
870.5 1164014 2300 14 
87 1.5 120З7 Ј4 4401 З6 
872.5 1 24 зз 15 05 02 57 
87З . 5 1 28 30 15 27 04 18 
874.5 1 З2 26 15 52 05 40 
875.5 1 З6 2З 16 22 07 02 
876.5 1 40 20 16 58 08 21 
877.5 14416Ј7 4409 34 
878.5 1 48 13 18 З9 10 36 
879.5 1 52 09 19 42 11 26 
880.5 1 56 06 20 48 12 05 
881 .5 2000221 5512 З5 
882.5 2 оз 59 2З 01 12 59 
88З . 5 2 07 55 - 13 19 
884.5 2 11 52 оо 05 ЈЗ З6 
885.5 2154901 091З 5З 
886.5 2194502 14Ј4 09 
887.5 22З420З 1714 26 
888.51 2 27 З8 04 24 14 46 
889.5 2 З1 З5 05 зз 15 09 
890.5 2 35 ЗЈ 06 45115 З9 

ВажнијИ Подаци за 1970 год . 

Почетан астрономсЈ<е-Бе селове године 
(то је тренутан у номе реЈ<Тасцензија 
средње г Сунца ~iзноси 18h 40m) .. . . . . 
. ............... . . .. .. јануара O.d767 
Епанта (старост Месеца на дан 1. Ја
нуара) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 дана 
Средњи нагиб енлиптцне е: • ...• • ••. . 
........ .. ............ 2з• 26' З5" .47 

Опwта прецесија р .... 50".2719 
Параланса Сунца . . .... . ... 8". 794 

Велиие планете 

т р" 

Мер нур 

h m о ' h m 

8 1 12 04 1+ IЗ6 1 1.198 1 З З9 1 2 . 79 1 7 . З4 
18 IЗ 07- 5 зз I .З6 1 10 02 2.45 6.47 
28 14 09 -12 З5 1 . 4ЗI 10 25 2.З3 6.15 

В е н е р а 

8 1 15 12 1- 24 1 1 
18 1 15 2З -25 24 
28 15 20 - 25 оо 

0.405 1 Ј 2 45 120.76 1 21.72 
О. З4З 12 16 24.47 25.61 
0.296 11 З7 28.З8 29.69 

М а р с 

811Ј З2 1 -ј 4 11 1 2.547 1 18 Ј 1 56 + 1 З9 2.504 
28 12 19 -0 5З 2.454 

9 05 1 1.84 1 З.45 
8 49 1.87 З . 51 
8 З9 1.91 З . 58 

Ј у питер 

8 1 14 29 ,-IЗ 46 1 6 . ЗОЗ 1 12 01 114.58 1 1.40 
18 14 З7 -14 26 6 .З56 11 зо 14.46 1 . З8 
28 14 46 -15 07 6 . З 89 \0 59 14 . З8 \ . З8 

Сатурн 

8 1 з \9 1 + 15 46 1 8 . ЗЗ5 1 оо 53 1 8.95 1 1.06 
18 з 17 + 15 З6 8.248 оо 11 9.04 1.07 
28 з 14 + 15 24 8. 187 2З 28 9.11 1.07 

У р а н 

8 1 12 З6 1 -З 09119.326110 07,1 . 77 1 0.46 
18 12 З8 -З 24 19.296 9 зо 1.78 0.46 
28 12 40 -З З8 Ј9 . 240 8 5З 1.78 0.46 

Неп т ун 

28 15 51 -18 29 З1.215 12 04 

1.18 1 0.28 
1.17 0.28 
1. \7 0.28 

8 1 Ј 5 48~-18 20 ј З 1 .02З 11 З 20 1 
18 15 49 -18 24 З1 . 130 12 40 

...,------ - - 1 

Појаве 

d h 

З 8 "Ц 6• N ([ 
4 2 ~ о•.1 s « 
4 21 \ј! 7• N ([ 
5 14 Антарес о•.6 N ([ 
6 10 ~ Највеlш сјај 

13 5 !i! 1•.2 N о 
17 2 ђ 8° S ([ 
24 13 Церес g О 
24 18 Регулус о•.з N ([ 
27 20 tf 4• N ([ 
28 8 о 4° N ([ 
31 13 ~ 1° s ([ 

Месец 

d h m 

() 8 4 4З 
о 14 20 22 
() 22 2 48 
• зо 6 29 

р 13 1 
А 24 22 
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1 Не 
2 По 
З Ут 
4 Ср 
5 Че 
6 Пе 
7 Су 
В Не 
9 По 

10 Ут 
11 Ср 
12 Че 
13 Пе 
14 Су 
15 Не 
16 По 
17 Ут 
1В Ср 
19 Че 
20 Пе 
21 Су 
22 Не 
2З По 
24 Ут 
25 Ср 
26 Че 
27 Пе 
28 Су 
29 Не 
30 По 

Календар 
Месец у 
Београду 

изл . зал . 

О. ј 2 440 h m s h m h m 

ВЗ2З IB91.5 2 З9 2В 07 57 16 17 
ВЗ5Ј IB92.5 2 4З 24 09 04 17 07 
ВЗ7В В9З.5 2 47 21 10 04 IB 10 
В405 В94.5 2 51 ЈВ 10 52 19 22 
В4ЗЗ IB95.5 2 55 Ј4 11 Зl 20 40 
В460 , В96 . 5 2 59 11 12 01 21 59 
В4ВВ ' В97.5 1 з оз 07 12 26 23 ЈВ 
В525 В98.5 з 07 04 12 47 
В542 В99 . 5 З Ј 1 ОО IЗ ОВ ОО З6 
В570 900. 5 / З Ј4 57 IЗ 29 01 54 
В597 901 .5 ЗIВ5ЗЈЗ 5ЈОЗ 13 
В624 902.5 з 22 50 14 ЈВ 04 З4 
В652 903.5 з 26 47 Ј4 52 05 54 
В679 904.5 з зо 4З 15 зз 07 ЈО 
В707 905.5 з З4 40 16 25 ов Ј9 
В7З4 906.5 з зв З6 17 26 09 15 
В76Ј 907.5 з 42 зз IB З2 10 оо 
В7В9 90В.5 з 46 29 19 40 10 З4 
BBI6 909.5 З502620471Ј 01 
ВВ4З 910.5 з 54 22 21 52 11 22 
ВВ7Ј 91Ј . 5 З5ВЈ922 56,1140 
ВВ9В 912.5 4 02 16 2З 59 11 57 
В926 9ЈЗ . 5 , 4 06 12 - 12 1З 
В95З 914.51 4 ЈО 09 01 оз 12 зо 
В9ВО 915.5 4 14 05 02 ов Ј2 49 
900В 916.5 4ЈВО20З Ј7 ЈЗ 11 
90З5 9Ј7 . 5 4215ВО4 2В ЈЗ зв 
906З 9ЈВ . 5 4 25 55 05 41 14 Ј4 
9090 919.5 4 29 5Ј 06 52 Ј5 оо 
91Ј7 920.5 4 зз 4В 07 56 Ј6 оо 

Елонгације Титана 

Е W 

Јануар 

d h d h 
з 5.З 11 6.9 

19 4.2 27 6.0 
4 З.6 12 5.6 

20 З.5 2В 5.6 
Фебруар 

Март 
Јун 
Јул 

Август 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

8 З.8 16 5.9 
Ј2 9.2 4 9.З 
14 ЈО.З 6 10.2 
зо IО.З 22 IО.З 
15 9.9 7 10.0 
ЗI 9.0 2З 9.З 
16 7.5 в 8.1 

24 6.4 
2 5.6 10 4. З 

1В З . 1 26 1.8 
з 0.4 10 2З.2 

18 21 .6 26 20.6 
4 1В.9 12 18.1 

20 16.5 2В 16.0 

Велике планете 

О( т 

Мер нур 

h m о ' h m 

р " " 7! 

7 1 15 11 ,-1 ВЗ 1 1 1.4З4 1 10 4В , 2.ЗЗ I 6 . 1З 
17 16 15 -22 55 I . З В2 11 12 2.42 6 . З7 
27 17 19 -25 25 1.272 11 37 2.62 6.92 

Вене р а 

7 1 Ј5 02 1-22 З2 1 0.270 1 10 34 1 ЗЈ . О5 1 З2.49 
Ј7 14 41 -ЈВ З7 0.27З 9 З4 ЗО .74 З2 . 16 
27 Ј4 зо -15 ов о. зоз в 45 27 .69 2В .97 

м в р с 

7 1 Ј 2 42 ~ -З 251 2 .З991 
Ј 7 Ј З 06 -5 54 2 . ЗЗ7 
27 IЗ 20 -В Ј9 2.270 

В Ј 7 1 Ј .95 1 З . 67 
В ОЈ 2.00 З . 76 
7 45 2.06 з .вв 

Јупитер 

7 1 Ј4 55 1-15 461 6.400 1 ЈО 2BI Ј4.З61 1.37 
Ј7 Ј5 оз -16 2З 6 . З90 9 5В 14 . ЗВ Ј . ЗВ 
27 15 12 -16 59 6 . З5В 9 27 14.45 I . ЗВ 

Свтурн 

7 1 з 11 1 + 15 11 1 B.I57122 41 19.141 I.OB 
Ј7 з 07 + 14 5В В.157 21 59 9.14 1.0В 
27 ЗО4 + 1447 В.189 2117 9 .. 11 1.07 

У р а н 

7112 42 1 -З52119 . 157 1 
17 12 44 -404 19.051 
27 12 46 -4 15 1В . 925 

8 16 1 Ј . 791 0.46 
7 З9 1.80 0.46 
7 01 I.B I 0.46 

Н еп ту н 

7115 52 ,-1ВЗ4 1 З1 . 27З 1 11 261 
17 15 54 -18 зв ЗI.ЗОЗ .10 4В 
27 15 55 -Ј8 4З ЗI . ЗО5 10 10 

1.17 1 0. 2В 
J. l7 0 . 2В 
1.17 0.2В 

Појаве 

d h 

1 5't'7° N ({ 
1 оо~ о•.5 N 0 

11 2З ђ ~ о 
13 9 ђ в · s « 
14 1 Јуно ~ О 
Ј В 22 t;1 з• N Антарес 
21 2 Регулус о•. 6 N ({ 
24 10 ~ з• N Сцика 
24 20 0 5• N « 
25 п cr 6. N « 
27 20 2ј. 6• N ({ 
30 . 8 t;1 2• N ({ 

Месец 

d h m 

t) 6 Ј2 4В 
о 13 07 29 
() 20 2З Ј4 
• 2В 21 15 

р 9 20 
А 21 IB 

... 

ДЕЦЕМБАР 1970 -99-

Календар 
Месец у 
Београду 

О. 2 440 h m s h m h m 

1 Ут 9145 921 .5 4З7450В 4917 11 
2 Ср 9172 922.5 4414109 З1 IB 29 
З Че 9199 92З . 5 445 3В 10 0419 49 
4 Пе 9227 924.5 4 49 З4 10 ЗО 21 08 
5 Су 9254 925 .5 4 5З Зl 10 52 22 25 
б Не 9282 926.5 4 57 27 11 12 2З 41 
7 По , 9ЗО9 927.5 5 01 24 11 З2 -
8 Ут 9ЗЗб 92В.5 5 05 20 11 54 ОО 5В 
9 Ср 9З64 929.5 5091712 IB02 15 

10 Че 9З91 9ЗО. 5 51З 14 12 48 ОЗ ЗЗ 
11 Пе 941В 9З1 . 5 517 ЈО ЈЗ 2604 50 
12 Су 9446 9З2. 5 5 21 7 14 1З 06 01 
13 Не 947З 9ЗЗ . 5 5 25 З 15 10 07 ОЗ 
14 По 9501 9З4. 5 5 28 59 16 15 07 52 
Ј5 Ут 952В 9З5 . 5 S32 46 17 2З ОВ З1 
16 Ср 9555 9З6 . 5 5 З6 5З IB З2 09 01 
17 Че 95ВЗ 9З7. 5 5 40 50 19 ЗВ 09 24 
18 Пе 9610 9ЗВ . 5 5 44 46 20 4З 09 44 
19 Су 96З7 9З9 . 5 5 4В 4З 21 46 10 01 
20 Не 9665 940.5 5 52 З9 22 4В 10 17 
21 По 9692 941 .5 5 56 З6 2З 52 10 З4 
22 Ут 9720 942.5 6 ОО З2 - 10 51 
2З Ср 9747 94З.5 6 04 29 ОО 5В 11 11 
24 Че 9774 944.51 6 ОВ 25 02 07 11 З6 
25 Пе 9ВО2 945 .5 6 12 22 ОЗ 19 12 07 
26 Су 9829 946.5 6161904 З112 49 
27 Не 9856 947.5 6 20 15 05 40 13 44 
28 По 98В4 948.5 6 24 12 06 З9 14 52 
29 Ут 99111949.5 62В 807 261610 
ЗО Ср 99З9 950.5 6 32 5 ОВ ОЗ 17 32 
З1 Че 9966 951 .5 б З6 1 08 ЗЗ 1В 54 

АСТРОНОМСКЕ МЕРЕ ЗА ДАЉИНУ 

Велине планете 

Мер нур 

h m о ' h m 

6 1 1В 15 1-2544 1 1.117 11157 1 2.99 1 7 . В7 
16 1В 57 -24 оо О. ВВ 5 11 5В З . 77 9 .9З 
26 1 В 42 -21 24 О . 68З 11 оо 4. В5 12.77 

В е н е р а 

6 114 ЗЗI-1З28 1 О . З4В 1 8 IЗ I24. 15 ,25 . 27 
16 14 49 -13 16 0.410 7 50 20. 5Ј 21.46 
26 15 14 -13 19 0.479 7 36 17.54 Ј8 . З5 

М а р с 

611З 51 1-ЈО 25 1 2.205 1 
16 Ј4 15 -12 зв 2.128 
26 14 40 -14 42 2.047 

7 З1 12.12 1 3.99 
7 16 2.20 4.13 
7 02 2.29 4 . ЗО 

Јуnитер 

6115 20 1-17ЗО16. 311 1 9 00114 . 56 1 1 . З9 
Ј6 Ј5 29 -18 01 6.240 в 29 14 . 7З Ј.41 
26 15 З7 -1ВЗО 6. 14В 7 5В 14.95 1.4З 

Са тур н 

6 1 з 021 + 14 З7 1 8 .24З120 З919.05 1 1.07 
16 2 59 + 14 29 8.ЗЗО Ј9 57 8.95 Ј .О6 
26 2 57 + 14 2З В.442 19 Ј6 8.ВЗ 1.04 

У р а н 

6112 47,-4 2З,IВ.7931 6 271 Ј . В21 0.47 
Ј6 12 49 -4 З1 18 .6З9 5 49 1.84 0.47 
26 12 50 -4 З7 Ј8 .472 4 Ј 1 1.86 0.4В 

Нептун 

/светл.год./парсен/Астр.јед. / Км 6 1 Ј5 57,-ЈВ47јЗЈ.282 1 9 З611.17 1 0.28 
Светл . год . , 1 / 0.3069/ 63290 / 9.463 16 15 58 -ЈВ 52 З1 .2ЗО В 5В 1.17 0.2В 

6илион 26 16 ОО -1В 55 З1 . 150 В 20 1.17 0.28 
1гп~.р~с~ек~-~-,3~.2~s911/--11-t/~2~О~б,2б~s;/Г3~о~.8~4оэl---~-

билион 

Астроном. / 0.0000158 / 0.0000048/ 1 /149 .6 
Јединица мил. 

Светлосна година је растојање које светлост пређе 
за 1 годllну . 

Парсек је удаљеност на којој годишња nаралакса 
звезде износи 1 лучну секунду 
Астрономска Јединица је растојање између Сунца 
и Земље . 

Појаве 

d h 

10 14 ђ в· s « 
1023 t;1 MxEE21• 
16 14 <ј! наiвећи сјај 
1В 11 Регулус о• . 9 ({ 
22 о6 0 5• N « 
22 07 Солстицијум 
24 13 ~ 6° N « 
25 05 <i! 9• N ({ 
25 15 2ј. 6• N ({ 
26 01 "V 1• N ({ 
26 12 Антарес о•.4 N « 

Месец 

d h m 

t) 5 20 З6 
о 12 21 04 
() 20 21 09 
• 2В ЈО 4З 

р 5 6 
А 19 15 
р З1 10 
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Датум 

1 

ех 

1 

8 
Пропаз 1 

мср~:;::.ј .. ,\ 
р 

1 

р 

hm о hm ' " о 

Јан. Ј Ј8 44.2 -23 03 ЈО 61.7 Ј6 17 + 2.2 
11 Ј9 28 .0 -21 54 ЈО46 . Ј Ј6 17 -2.6 
21 2011 .0 -20 02 1049.5 16 17 - 7.3 
31 20 52.6 -17 33 10 51.7 16 16 -11 .6 

Фебр . !О 21 32.9 1 -14 33 10 52.5 16 14 -15.6 
20 22 11 .9 -11 09 10 52.0 Ј 6 Ј 2 -19.0 

Март 2 22 49.8 -07 27 ЈО 50.5 16 10 -21 .7 
12 23 26.9 -03 34 ЈО 48.1 16 07 -23 .9 
22 оо 03.5 + 00 23 1045.2 16 05 -25.4 

А пр. 1 оо 39.9 1 +04 18 1042.2 16 02 -26.2 
11 0116.5 + 08 05 1040.3 15 59 -26.3 
21 01 53.5 + 11 39 ЈО 37.0 Ј5 56 -25.6 

Мај 1 02 31 .2 + 14 53 10 35.3 Ј5 54 -24.3 
11 03 09.8 + Ј7 43 10 34.5 15 52 -22.2 
21 03 49.3 +20 03 10 34.7 Ј5 50 -19.4 
з 1 04 29.8 + 21 50 10 35.7 Ј5 48 -16.0 

Јун 10 05 10.9 +22 58 10 37.5 15 47 -12.1 
20 05 52.4 +23 26 10 39.6 15 46 - 7.8 
30 06 34.0 +23 13 10 41.7 15 45 - 3.3 

Јул 10 07 15.2 + 22 19 1043.6 Ј5 45 + 1.2 
20 07 55.7 +20 47 10 44.4 15 46 + 5.6 
30 0835.2 + 18 40 10 44.6 15 47 + 9.9 

Авг. 9 09 13.8 + 16 03 1043.7 15 48 + 13.8 
19 09 5Ј.5 + 12 59 104Ј .8 15 50 + 17.2 
29 10 28.3 + 09 35 10 39.2 15 52 + 20.2 

Септ. 8 Ј 1 04.5 + 05 56 10 36.0 15 54 + 22.7 
18 11 40.6 + 02 07 10 32.4 15 57 + 24.5 
28 12 Ј 6.4 -01 46 1029.0 15 59 +25.6 

Окт. 8 12 52.6 -05 38 10 25.9 16 02 + 26.3 
18 Ј3 29.6 -09 23 10 23.4 16 05 +26.1 
28 1407.6 -12 54 ЈО22.0 16 07 + 25.2 

Нов. 7 1446.8 -16 06 10 21 .9 16 10 +23.5 
17 15 27.4 -18 50 10 23.1 16 12 +21.0 
27 16 09.4 -21 01 10 25.8 16 14 +17.8 

Дец. б 16 48.2 -22 25 10 29.2 16 16 +14.3 
16 17 32.2 -23 18 10 33.7 16 18 + 9.9 
26 18 16.5 -23 24 10 37.7 16 7 + 5.2 

1 
в. 

1 

о 

-3.0 
-4.2 
-5.1 
-6.0 

-6.6 
-7.0 

-7.2 
-7.2 
-7.0 

-6.5 
-5.9 
-5.1 

-4.2 
-3.1 
-2.0 
-0.7 

+ 0.4 
+1.6 
+2.8 

+3.8 
+ 4.8 
+5.6 

+ 6.3 
+ 6.8 
+ 7.1 

+ 7.2 
+ 7.2 
+ 6.8 

+ 6.3 
+ 5.6 
+ 4.8 

1 

+3.8 
+ 2.6 
+1.4 

+0.2 
-1.0 
-2.3 

L. /излаз ј эалаз 
о h m h m 

267.2 06 Ј4 15 09 
135.5 06 Ј3 15 13 

3.8 06 08 15 31 
232.2 06 оо 15 44 

100.5 05 48 16 оо 
328.8 05 34 16 12 

197.Ј 05 17 16 26 
65.3 04 58 16 38 

294.5 04 40 16 5Ј 

161 .6 04 22 17 04 
29.7 04 04 17 15 

257.6 03 48 17 28 

125 5 03 31 17 41 
353.3 03 17 17 52 
221.0 03 07 18 02 
75.5 02 59 18 14 

316.4 02 54 18 19 
Ј84. 0 02 54 18 25 
51.6 02 57 Ј 8 26 

279.3 03 02 Ј8 24 
147.0 03 10 18 18 

14.7 03 20 Ј8 08 

242.4 03 32 Ј7 55 
Ј ЈО.2 03 43 17 39 
338.1 , о3 55 17 22 

206.0 04 07 Ј7 04 
74.0 04 19 16 46 

302.0 04 31 16 27 

170.1 04 44 16 08 
38.1 04 56 15 51 

226.2 05 09 15 34 

134.4 05 33 15 20 
2.6 05 36 15 09 

230.8 05 49 15 01 

112.2 06 01 14 57 
340.4 06 10 14 57 
208.6 06 15 15 03 

т 
1 

НАЈНОВИЈИ СНИМЦИ МАРСА 

Марс снимљен са даљине од 3460 км, помоћу летилице "Маринер 6", 30 јуна 1969 
(слика горе). Уоквирена површина, увеличана ва дољој слици, дуга је 83 км, а 

широка 72 км. 
- Уз чланак на страни 59 -



ПОВРШИНА МЕСЕЦА НА ДАН 20 ЈУЛА 1969 

Снимак начнњен и з лунарног модула по спуштању у Море Тншнне 
- Уз ч а нан mt стра н н 5~ -

"АПОЛО 12'' 
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ПРОЛА З МЕРКУР А 

1970 1 

ЗЕМЉА ПРЕ "ПРВЕ ЧЕТВРТИ" 

Снима~< са летнлице "Аполо 12" з а време ~<ружења 

- Уз чла на !< на страни 1 -
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BEOGRAD 

Вulletin de \а Societe Aatronomiquc: .. R. BosltoviC'' . Adretsc: : V ЛSIONA , Narodna 
opsc:rva toгij a , Кalc:mc:gda n, Gornji G rad, Bc:ograd, Yougosla vic 

Инж. Драга н 

Месец 

С АДРЖАЈ 

1 не / l<ев н h , ,, 1 10 ., о 12", друго сп уштањс љ ·д 11 н а 

А . !( • б н чсла К да н на н ал 

ссрватор н ја . . . . . . 
z. 1., Prolaz Mcrkura i prcd 

нajuc l,a 1111~ 11ј с 1' а аст роф 11 з 11Ч I'З n - З 

un ca 9. тај а 1970 . . . . . . . . 7 
llp 11 Л 311 llHIOЛCiiOj н а TaBII acтpO II OMII jC : 
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ovosti i Ье leske 
BiЫ iog r afija . . . . . . . . . . . . . . 

12 
15 
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МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ ЛСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 11РУЋЕР БОШ

КОВИЋII И ПРЕТПЛАТНИЦИ ЧАСОПИСА "ВАСИОНА" ДА ОБНОВЕ 

ЧЛАНАРИНУ ОДНОСНО ПРЕПIЛАТУ КАКО БИ "ВАСИОНА" 

МОГЛА И ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ИЗЛАЗИТИ. 

ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ МОЛЕ СЕ ТАКОЋЕ ДА У КРУГУ 

СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА НА ЋУ НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА И ПРЕТ

ПЛАТНИКЕ "ВАСИОНЕ". 

Претплата в члаварвва IDaљy се ва жвро рачун 808-8-1044-5 

Уређи•ачки одбор 

БОЈАНА АЛЕКСИЋ, ЈОВАН ГРУЈИЋ, Др РАДОВАН ДАНИЋ, 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ , И11ж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ. ЈЕЛЕНА МИЛОГРА

ДОВ- ТУРИН, Др БОЖИДАР ПОПОВИЋ, Ииж. АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 

и Др ЂОРЂЕ ТЕЛЕКИ 

Од1о•орни у редник 

НЕНАД ЈАН/(ОВИЋ 

НасЈЮ•ну сШрану u:tpaдuo ПЕТАР КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часоnис за астрономију и астронаутику. Издаје 
Астрономско дpyurrвo ,.Руђер Бошиовић• . Годишња претплата: 
за нс:чланове НД 10 (СД Ј 000), за чланове оба дpyurrвa НД 8 
(СД 800), за учсню<с: свих шнола НД 5 (СД 500), за иностранство 
НД 30 (СД 3000). Поједини број НД 2,5 (СД 250)- Власник и 
издаВач Лстрономсно друштво ,.Руђер Бошковкћ", Бс:оrрад. 
Уредннштво и администраци ја : Београд, Народна опсс:рвато
рија, Кале.'lс:гдан, Горњи Град. Тел . 624-605 Преmлате слати 

у корист рачун:t број 608-8- 1044-5. 

Штампа : Издавачиа установа "Научио дело", Београд, Вуна Ј<араџића 5 

.... 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XVIII 
1970 БРОЈ l 
БЕОГРАД 

"АПОЛО-12", ДРУГО СПУШТАЊЕ ЉУДИ НА МЕСЕЦ 

Уз nрисуство десет nута мање посматрача, без оне спентануларне напетостн 
из јулсних дана прошле године и одговарајућих церемонија, одрщана је реприза 
велиног спента1ша: 14 новембра 1969. године )' 17,23 часова (по нашем времену) 
нренула је на пут, са Ј< е јп Кенеди ја, ка сада већ старо,'\\ познанину Месецу, џиновска 
ранета "Сатурн 5" . Путања лета била је овога пута нешто модифицирана у односу 
на досадашње и претставља тзв. хибридну путању. У набини брода "Аnоло-12" 
налазили су се амерични астронаути номандант брода Чарлс Конрад (Charles Conrad), 
nилот номандноr модула Ричард Гордан (Richard Gordon) и пилот Месечевог мо
дула Алан Бин (Alan Bean). Доi< је лет бродом "Лполо-11" иАtао симболичан значај 
и означио први пут у историји лет и сnуштање првих људи на површину Месеца, 
дотле је овај лет имао радни нара!<Тер, са велиним бројем научних задатана. Лстро
наути Конрад и Бин у Месечевом модулу "Неустрашиви" спустили су се на повр
шину Месеца оно 200 м западно од груnе нратера "Снежни човен" у Онеану бура, 
дон је трећи астронаут Гордон цело време пратио њихов рад из матичног брода 
"Ј ени и нлипер", не силазећи на тле нашег вечитог суседа , 

Предео на Месецу који су обишли Ко1tрад и Бин у Шоку две шеШње, 19 и 20 
новембра 1969. 
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Летом ,.Аполо-11 ", амерички стручљаци су испитали техничко решеље тран
спортног система за спуштање људи на Месец и љихов повратан за Земљу. Кано је 
у том лету све успешио фуннционисало, то је сада, у лету ,.Аполо-12", примарно 
било коришhеље освојене технике у научне сврхе . Време боравка Конрада и Бина 
на Месецу било је око 1 1/2 пута дуже него бораван Армстронга и Олдрина . Ово 
планирано продужеље боравна астронаутн су рационално користили у решаваљу 

унапред постављеншс задатана, који су се углавном састојали у постављаљу одре
ђене групе научних инструмената на Месецеву површину, принупљаљу узорана -
материјала са површине у укупној тежини од око 45 кri, снимаљу површине Месеца 
и оних места где су лежали узорци (пре и после узимаља), као и у обиласку и изве
сној демонтажи елемената са а,'\\еричЈсе васионске сонде ,.Сервејер-3". Ова сонда се 
налази на површини Месеца још од 20. априла 1967. године. 

АсШро11ауШ iio сйутшању 11а Месец из
влачи Шубу радиоакШив11ог маШеријала 

Ко1iрад, Гордон и Бшt - йосада 
,.Aiioлa Ј2" 

Када су сви планирани задаци обављени, Конрад и Бин су напустили Месец, 
спојили се поново са матичним бродом у коме их је ченао Гордон и на уобичајени 
начин ве!;. ,.класичном" техничком вратили се на Земљу, у воде Пацифика, 24 но
вембра, после путоваља до 10 дана, 4 часа и 36 минута. Са брода ,.Хорнет", ноји их 
је по плану прихватио, астронаути су отишли на привремени 15-дневни нарантин, 
после чега је и ова мисија организације NASA била ноначно завршена. Остаје сада 
да читаве екипе стручљака различитих nрофила, можда годинама студирају донете 
материјале и да понушају да нађу одговор на многобројна nитаља о nореклу Месеца 
и Сунчевог система. . 

Лет бродом ,.Аполо-12", и nоред извесних маљих незгода КОЈе су га од самог 

старта nратиле, значи огроман корак даље у бољем уnознаваљу Месеца од стране 
људи наше планете . Оnрема коју је ,.Аполо-12" оставио на Месецу, компликованија 
је и савршенија од било које друге која је до сада nослата на неко небеско тело. 

Верујемо да lie nодаци добијени летом бродова ,.Аполо-11" и ,.Аполо-12", 
као и наредном серијом летова ,.Аполо-13" до ,.Аполо-20", дефинитивно скинути 
многе велове тајни некада тако неnознатог суседа. 

Инг. Драган Кнежееић 
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КОДИКАНАЛ - НА)ВЕЋА ИНДИ)СКА АСТРОФИЗИЧКА 

ОПСЕРВАТОРИЈА 

з 

I<одаканал је мало место на јужm1м ограшщма Западних Гата (Л ~ 77° 5'Е, 
ср - 10°14'N ). Оно је надалеко , и не само у границама Индије, познато као веома 
пријатно плаюЈНСЈЮ туристичко место . Неземаљсин мир, мало и питомо језеро у 
густим шумама еунатmтуса и четниара на висини од 2000 м над морем, безбројни 
стшовити водопадн и отворени видици преко ужарене јужноиндијске равнице 
нису једине атршщије Кодаиканала. Највншим планинским врхом, две миље за
nадно и још 300 метара в1шщм од језера, домшшра Инднјсна државна астрофизичка 
опсерваторија. 

Ова опсерваторија је дире1стни наследник Мадраске опсерваторије ноја је то
ном целог прошлог века давала знатне доприносе на пољу положајне астрономије. 
Њен последљи директор, Погсон, коме дугујемо дефиницију звездане веmiч:ине, 
заслужан је и за пресељеље опсерваторије из Мадраса у I<одаиканал . Истовремено 
је донета одлуна да се нова опсерваторија посвети тада најмлађој грани астрономије, 
астрофизици , посебно физици Сунца. Тако је првом годином овог века опсерваторија 
у Кодаиканалу баш nосматраљима Сунца отпочела свој живот. 

Свега ненолнко година насније, директор Опсерваторије Евершед, задужио 
је астрофизш<у отнрићем специфичног 1юнвективног струјаља материје у области 
Сунчевих псга и непосредно изнад љих (Евершедов ефенат). Он је танође и скренуо 
nажљу астрофизичара на величину Земановог ефента у спентралној линији Fe 5250 А 
која се и данас веома често користи у испитиваљима магнетних поља на Сунцу. 

Опсерваторија се врло брзо уврстила у ред најаЈ<тивнијих светсних опсерва
торија и проширила своју а1стивиост на више сродних научних дисциплина. Данас 
она има прено сто сараднина а од тога 15 самосталних истраживача и о•со 20 научних 
раднина осталих натегорија. Њима руноводи дире1стор Опсерваторије, Др. М. К. 
Ваину Бапу, истакнути индијски научник и један од nотпредсединна Међународне 
астрономсне уније. Његови радови приnадају физици звезда и физици Сунца као 
и љиховој синтези. У овој области Бапуово име везано је за интересантну релацију 
између сnе1стралног типа звезда и ширине емисије Са+ у Н и К спектралинм лини
јама (Вилсон - Бапу ефеi<ат) . 

За nротеклих неколнно деценија на Оnсерваторији су се развиле: сунчана, 
звездана, радиоастрономска, јоносферска, геомагнетна, сеизмолошка и метеоролошка 

Сл. Ј. Г лав11а зграда ОйсерваШорије са рефракШорu.wа од 20 и Ј 5 ст. МеШеоролошка 
осмаШрачница зграде сШаре радионице, десно. РадиоШелеской од б меШара у консШрук

цији, крајље десно. 
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секција. Опремљена је вешn<а и савремена библиотеЈ<а, развијена је електронска 
лабораторија, оптична и механична радиоюща као и иеноЛЈ•Ј.Ј<О помоhних служби. 

Најразвијенија сенцнја Опсерваторије је Сунчана. Њен главни истражнвачЈ<И 
инструмент је верпrnални Сунчев торањ са 60-сантњ\\етарс.Јшм целостатом у номби
нацији са подземним хоризонталюi!>t рефрантором од 38 с.м и 36 м жюкне даљине 
који формира слину Сунца од 34 см. Овим телеснопом напаја се 18 метара дуга ч ан 
спектограф типа Литрова. Спектограф ради са БебЈшновом дифра1щионом решетном 
135 х 200 мм са 600 линија по милиметру и без тешноfiа постиже у спектру петог 
реда раздвојну моh од 600 000 и дисперзије од оно 10 мм/А. 

Сл . 2. Дupeкiiiop Oйcepвaiiiopuje, Др. 
Байу, десио, и за.меиик дupeкi'iiopa, Бa

iiiaчapuja, лево. 

Сл. З. Ј(уйола в еришкалиоz Cymteвoz 
r'"йорња са целое~'"йаtТtом од 60 ст. Сйек
iiiрохелиоzрафска лaбoparuopuja, у йоза-

диии лево. 

Редовни програми овог инструмента су врхунски проблеми спеЈ<троснопије 
Сунца: фотоелентрична фотометрија профила неннх линија, фина струнтура хро
мосфере, Евершедов ефенат, осцилације малих размера и супергрануларне брзине 
у фотосфери. Уз спентрограф Ј<онструисан је и елентронсни магнетограф нојим се 
редовно ради на слабим лонгитудиналним магнетним пољима у непоремеfiеној фо
тосфери и у антивним областима. Магнетограф често региструје и поља брзине у 
фотосфери, а посебно временсне нарантеристине осцилација малих размера. 

Рутинсна посматрања из онвира "службе Сунца" Ј<Ојом Опсерваторија учес
твује у међународној размени посматрачних податана, врше се на фотохелиографу 
од 15 см, Лио - филтром, спектрохелиоснопом Хејловог типа и двострун им, Н ех и 
Са+ К, спектрохелиографом. Овде група од седам сараднина сванодневно сними 
по једну Сунчеву слину у интегралној светлости, најмање по два сnентрохелиограма 

Сл. 4. 18-.мeiiiap
cкu сйекШоzраф 
Суичевоz хоризон 
t'"йалиоz Шелеско

йа. ЕлекШроиски 
блоковrt мazueiiio
zpaфa, десио, и 
њеzов консШрук

Шор, Бaiiiaчapu
ja, лево. 
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Сл. 5. д~осiiiру
ки Н -алфа и К 
сйекiiiрохелио

zраф, доле десио . 
Хоризоиiiiалии 
6- ,нeiiiapcкu iu е
леской, лево zope. 
Е ксйеримет/1 а л
ни 6-AterliapcкrJ 
ciieкiiipoxeлuo

zpaф, горе десио. 

- -------------------- 5 

у Н ех и К линијама, обавља десеточасовну визуалну патролу на спектрохелиоскопу 
и редовно евидентира идентитет, положаје и величину свих Сунчевих група пега, 
факула, протуберанаца, Нсх- влакана и Са+ плажа у хромосфери. У случају раз
буктавања неке локалне анти.вности на Сунцу или за време повремених међународних 
нампања, број снимана се знатно повеfiава. 

Опсерваторија повремено учествује у посматрањима потпуних Сунчевих 
помрачења. Тренутно је у пр~mреми један мањи програм за помрачење у Мексику 
марта 1970. 

У тесној вези са Сунчаном сенцијом ради и радиоастрономска секција ноја 
веhину својих напацитета управо и нористи за физику Сунца. Ту је пре свега па
тролни двометарсю1 параболични енваторијашrn радиотелесноп ноји од излаза до 
залаза СуiЩа прати његову антивиост на френвенцији 3000 MHz. Слична Сунчана 
патрола обавља се и недавно нонструнсаним динамичним радио спентографом на 

Сл. 6. Куйолз Kacezpeuoвoz Шелескойа 
од 50 ст. 

Сл. 7. 6-меШарски радиоШелеской. 
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фреквенцијама од 20 до 120 MHz. Једним Јаги интерферометром свакодневно се 
региструје и Сунчев шум на фреквенцији 100 MHz. 

Великим радно-интерферодtетром са базом од око 600 м посматра се зрачење 
галактичких радноизвора у Лабуду и Касиопеји као и Јупитеровог зрачења фреквен
ције 22.2 MHz. Стручљаци ове секције такође прате и радно-пролазе вештачких 
Земљиюtх caтemrra и одржавају тачно време. 

Звездана секција тренутно ради рефлектором од 50 CAt и његовим дифранцио
ЈШМ спекrографом на спектридtа неких звезда раних спентралних типова и на проб
лему звезданих ротационих брзина . У 1967. и 1968 . спе•пографс1rn је праhен разво ј 
нових у сазвежђу Делфина 11 Лисице. Рефрантор од 20 CAt заузет ј е фотоелентричном 
фотометријом у области eЮIИIICIШX про."енљивих . У конструкцији је и један юшулсни 
фотоелеЈпрнчЈm фотометар . 

Сл . 8. Сунча1111 екваr.Тtор11јали11 радио1Тt елеской од 2 т iiре•ишка, десио. Његов iiри
јемник је у ку!iиц11 у cpeдU/m. Радиосйекiii.ограф и његова ишрокойојасиа auiiieua, лево. 

Упркос успешном развоју Опсерваторије и запаженим резултатима у разним 
nодручјима астрофизике, стручњаци у Кодаю<аналу нису задовоцни њеном лона
цијом. Број делимично ведрих дана ј е прилично велию1 , 310 до 320 говишње , али 
просечно трајање ведрине у току дана или ноhи је нратко. Осим тога, Кодаикаиал , 
као и свака друга планинска опсерваторија, може да користи мирну и квалитетну 
Суичеву слику само кратко време после излаза Сунца и то у трајању од неколико 
минута до једног сата. Танва ситуација не дозвољава nредузимање било каквих 
истраживачких програма који би захтевали видљивост финих детаља Суичеве слике 
у току више часова сваког дана. Провидност атмосфере у тропском појасу, и nоред 
висине од 2340 м, није довољна за коронографски рад . Кодаиканалс1rn коронограф 
од 20 см и његов спектограф су због тога ван употребе. 

Ове проблеме Опсерваторија већ решава оснивањем своје сташще за физику 
звезда и Сунца у Каваnуру и избором места за коронографску станицу у Гулмаргу. 
Кавалур је сеоце на јужној ивици деканске висоравни у веома сувом пределу на 
виеию1 од око 1000 м. Астроклиматске тешкоће које су непремостиве у Кодаиканалу, 
овде су практично отклоњене. Један телескоп од 38 см је тамо већ nостављен и ради 
на фотоелеkтричној фотометрији звезда, а Цајсов Касегрен- куде телескоп од \ОО см 
је испоручен и чека да зграда за њега буде довршена. Оптичка радиоЈ;iица у Кодаи
каналу, која је већ у више махова снабдевала матичну оnсерваторИЈУ огледалима 
до 30 см пречника, ради сада један комплетни телескоп од 70 см. за Кавалур. А даљи~ 
планова има на претек. Сада још није могуће предвидети до КОЈИХ размера ће се оваЈ 
огранак кодаиканалске оnсерваторије развити . За коронограф је изабрано планинск<? 
место Гулмарг, 3000 .., над морем, над сринагарском долином у Кашмиру, на само) 
индијско-пакистанској грашщи. Међутим, изградња ове станице још није почела. 

Рачунајући постојеће опсерваторије у Најниталу и Хајдерабаду као и огромни 
радио-интерферометар у Утакаманду, а кад станица у Гулмаргу nостане стварност, 
Индија ће, као ретко која земља у свету, бити nрекривена астрофизичким опсерва
торијама од крајњег жарког југа до свежег подхималајског севера. 

А. Кубичела 
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PROLAZ MERКURA ISPRED SUNCA 9 МАЈА 1970. 

Unutra~nje planete (Merkur ј Venera) mogu u svom kretanju oko Sunca da dodu 
u takav polozaj u odnosu na Zemlju, da njjhove prjvjdne putanje presecaju Sun~ev disk. 
Tada na sjajnom Sun~evom disku vjdimo crni kruzjc kojj se lagano krece od jsto~nog ka 
zapadnom rubu. Jedan takav prolaz moci cemo da posmatramo 9. maja 1970. 

Da Ьismo Ьlize upoznali ovu pojavu definЉmo neke pojmove kojima cemo se 
kasnije sluiiti. 

Direktan smer је onaj koji је suprotan od smera kazaljki na ~asovniku . 
Ravan ekliptike ј е ona ravan u kojoj 1ezi putanja Zemlje. 
Pravac ka gama (у) ta~ci ј е jedan fiksiran pravac u ravni ekliptike od koga se mere 

uglovi. Ovde se n·ecemo upu~tati u ta~no definis:шje pravca, koje ina~e daje na~in reali-
zacije ovog pravca. · 

H eliocelltricka duZi11a (L ) nekog tela је ugao izmedu у pravca ј pravca ka projekciji 
tog tela na ekliptiku, meren iz centra Sunca u direktnom smeru. 

Na slici (1 ) prikazan је priЬLizan izgled Merkurove i Zemljine putanje. Pravj iz
gled doЬio Ьi se ako Ьi ravan njegove putanje rotirala oko ose n- U za ugao nagiЬa pu
tanje (i ), tako da se srafirani deo nade ispod ekliptike. Ekliptika se u ovom slu~aju poklapa 
sa ravnj crteza. 

Razmotrimo uslove pod kojima се doci do prolaza. 
Ako iz posmatra~evog oka (Т 1 ili Т 2) opisemo konus koji tangira Sun~ev rub, 

jasno је da се do prolaza doC:i samo onda kada se planeta nade na ovom delu putanje koji 
је unutar konusa. Zbog malog prividnog precnika Sunca i zbog nagnutosti planetske 
putanje konus zahvata putanju samo oko cvorova n i U · Neophodan uslov је, dakle : 

Planeta i Zemlja moraju im.ati heliocentricke duZine priЬlizno jednake duZini evora 
ili duzini cvo1·a plus /80°. 

Po~to је za Merkur duiina cvora n = 48• moze se, pomocu, taЬiice i1i uz malo 
ra~unanja koje ovde ne navodimo, naC:i da do prolaza moze doC:i samo oko 9. maja i1i 11. 
novembra - jer је tada heliocentri~ka duzina Zemlje n + 180•, odnosno U· Naravno 
da do prolaza ne dolazi svake godjne jer је potrebno da se ј Merkur nade u ЬJjzjni ~vorova. 
Evo, uostalom, popisa svih Merkurovih prolaza do 2000. godine: 

t 

1970. maja 
1973. novembra 
1986. 
1993. 
1999. 

h 
u 9.4 srednje-evropskog vremena 
u 11 .6 
u 5.2 
u 5.0 
u 22.7 

Сл. Ј 

N 

w 

s 

Сл. 2 
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Zapaza se da sи пovembarski prolazj се§сј. То је otuda §to је и пovembrи Merkиr ЬЈјzј 
Sипси пеgо и mаји , ра је ј zahvaceпi deo риtапје pomeпиtim koпиsom ve(:j и пovembrи 
пеgо и mаји . U sredпjem, za dиzj vremeпski perjod, пovembarskj prolazj sи oko dva риtа 
brojпijj . 

Maksjmalпo trajaпje prolaza (kada plaпeta prolazj sredjпom djska) је oko 8h -
ako је prolaz и mаји , а oko 51/ 2h- ako је prolaz и ПO\•embru. Razljka potiёe otuda §to је 
и пovembrи Merkи.r и ЬЈјzјпј svoga perjhela. а kao §to је pozпato, plaпeta se пajbrze krece 
kada је и perihelи . 

Napomeпimo jos da је razlika иglovпih brzjпa Merkura ј Zemlje иvek pozitjvпa, 
tako da prolazj роёiпји па j stoёпom rиЬи Sипса а zavr§avaju se па zapadлom. 

Pored toga sto је ovaj fепоmеп jпteresaпtaп sam ро sebj, оп se koristj ј za odre
divaпje tacпih Merkurovjh polozaja. Tako је, recjmo, Njukomb jskorjsrjo 23 Merkurova 
prolaza (1677.-1881. ) za odredivaлje stogodi§пjeg pomeraпja Merkиrovog perihela. 
Та posmatraлja sи pokazala da postojj otstиpaпje od skoro 43" od Njиtпove teorjje. 

Nazalost, treпиtak koпtakta se пе moze odrediti sa velikom tacпoscu zbog takozva
пog "efekta сrпе kaplje". Efekat se maпjfestиje tako da se Merukorov djsk prjvjdлo de
formj se, ра odvajaпje od Suпёevog diska пalikиje odvajaпju kapljjce teёпos tj. 

Najzad dajemo podatke kojj se odпose па prolaz od 9. maja 1970. Korisceni sи 
elemeпtj jz Tlie Атегiса11 epl1emeris and nautical almanac f or tlle year /970. Sa prjlozeпe 
karte mogu se odredjtj treпuci poёetka ј svrsetka prolaza sa greskom пс vecom od ± 1 ' . 
Ukoljko se zeli taёпost do па 0',1 mogu se prjmeпjrj sledece formиle: 

Т, Т10 + ~<pF1 + ~ЛL, 
Т1 Т20 + ~<pF2 + ~ЛL1 
Т3 Т10 + ~<pFa + ~ЛLs 
Т 6 Т60 + ~<pF6 + ~ЛL6 

Ovde su Т\0> Т20, Т, 0, Т60 trеписј I-IV koпtakta raёunati za Narodпи opservatorjjи 
и Beogradи. 

• !>.'\"'-"\~ EVO 

.... 
:.t.;;< \0\1~ / 

r J 
) 
\ 
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~'Р = 'Р о- <р а ~Л = Л 0 - Л; gde su <р о = 44.82 i л, = - 20°.45 geografske kordj
nate Narodпe opservatorije, а lf' i Л koordjпate mesta posmatraпja. Koeficijeпti F i L su : 

F, = - 1.63 secfstep. L, = + 0.22 sec/step. 
F 1 = - 1.63 L 1 + 0.20 
F, = - 0.45 L 1 = - 1.10 
F 6 = - 0.43 " L 6 = - 1.10 

Treпutci I-IV koпtakta za Narodпu opservatoriju su: 

Т10 4h 20m 10'.5 Ј 
Т20 4 23 11 .1 TU 
т.. 12 9 0.9 
т.. 12 12 0.7 

Polozajпi иglovi I П оdпоsпо III i IV koпtakta su priЬJjzпo: 
Р1, п= 116°,3 Рrп• rv= 205°,3 

Odпos prjvjdnih preёnika је 
R ~ 6" 
- = ---- 160 
R O 950" -

Првлоэв wколскоЈ ваставв астрономиЈе 

ХОРИЗОНТСКИ КООРДИНАТНИ СИСТЕМ 

Z . Ј. 

Није случајно што се хоризонтски координатни систем nрви наводи када се 

говори о координатним системима у астрономији. То је онај систем кога људи, све
сно или несвесно, уnотребљавају када гледају тела на небу или удаљене објекте 
на Земљи. Ми нажемо, наnример: "Онај авион лети над нама", "Месец је тако ви
соко сада на небу" или "До оне куће, тамо далеко на југу, треба да стигнемо" . Гово
рећи на тај начин ми се уствари служимо nојмовима који су сродни координатама 
хоризонтског ноординатног система. У чему се та сродност огледа, уnознаћемо се 
сада nоближе. 

Основни nравац у хоризонтском координатном систему јесте nравац висна 
nовучен нроз средиште небесне сфере. Тај nравац се још назива и вертннала . 
Пошто је средиште небеске сфере уствари оно nосматрача, то се може реlш да nравац 
виска nролази кроз око посматрача. У односу на тај nравац, ми смо у горљим nри
мерима давали nоложај авиона и Месеца. 

Вертикала nродире небеску сферу у двема тачкама. Она која се налази изнад 
nосматрача назива се зенит, док се друга назива надир. 

Раван која стоји уnравно на вертикали и nролази кроз средиште небеске сфере 
назива се хоризонтска раван. Она сече небеску сферу по велином кругу који се на
зива математички хоризонт или nросто хоризонт. Математични хоризонт се разли
кује од оне линије дуж које нам изгледа да се небо састаје са Земљом и коју ми У 
обичном животу називамо хоризонтом. Иако с~ та два појма не подударају, они су 

тесно логИЧЈ<и nовезани. Уствари, no-
Z Zмit јам · математнчног хоризонта је изра

стао из nојма nривидног хоризонта. 
Разлика између њих је најмања на 
отвореном мору, а затим у равници. 

Она је утолико већа уколико у даљини 
има већих објеката. 

Угао који nравац ка небеском 
N телу заилапа са равни хоризонта назива 

(S~v•rJ се висина. На слици 1 она је обележена 
са h, док је угао који је доnуљава до 90° 
обележен са z. Тај угао се назива зе
ннтско отстојање. 

У равни хоризонта лежи један 
од важних праваца - подневачна ли-

Z Naqir инја . Подневачку линију ·одређује сен
ка штаnа коју Сунце баца у nраво 

Сл. Ј месно nодне. Тако се назива тренутак 
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Ј<ада је дужина cem<e најнраћа. Подневачна линија nродире небесну сферу у двема 
тачнама ноје се називају таЧ!<а севера N и тачЈ<а jyra S. Врх cem<e штаnа ухазује 
на таЧI<у севера. 

Раван ноја nролази нроз nравац висна и nодневачну линију назива се раван 
небесног меридијана. Она nретставља једну од основних равни не само хорозонт
сног већ и тзв. месног енваторсног ноординатног система. Круг по номе она сече 
небесну сферу назива се небесни меридијан. 

Угао ноји вертиналиа раван nовучена нроз небесно тело занлапа се равни ме
ридијана, рачунају/ш од та чне jyra у правцу назаљне на сату, назива се азимут (На 
слици 1 обележен је са А). Дефиниција ноја је дата овде јесте она ноја је 1<0д нас 
усвојена. У неним зе ,\\Љама (ЕнглесЈ<Ој напр.), азимут се рачуна од тачне севера. 

Знајући азимут и висину (или зеинтсно растојаље) , ми уствари знамо nоло· 
жај неног тела на небу. Обе ове ноординате се изражавају у степенима и то висина 
од о• до ± 90•, а азимут од о• до 360°, према нонвенцији ноја је 1<0д нас прихваћена. 

Иано ређе, може се наћи и танав начин мереља азимута где се он одбројава 
од тачке југа преко запада до та чне севера , од о• до 180°, и од та чне југа прено 
истона до тачне севера, од о• до -180° уместо знанова могу ознане Е и \'{! да дају 
смер одбројавања прено истона односно прено запада. 

Помињући положај тела у примеру но ји смо даш1 на nочетну, ми смо у су
штини уnотребљавали нену врсту упрошћеног хоризонтсног ноординатног система. 
Као што се види то је био начин веома сродан строгом астрономсном nоступну за 
одређивање положаја небесног тела у односу на раван htеридијана. 

Читаоцима препоручујемо, ради сагледавања проблема ноординатних система 
са разних страна и ради ширења свога знања, одговарајуће странице уџбенина Во
ронцова-Вељаминова "Астрономија", ноји ће се ове године нористити нао уџбенин 
у IV разреду гимназија nриродно-математичног смера. 

Овај Ј<раћи чланак треба да омогући рад на nриложеним задацима . 

Задаци 

1. Неко је при посматрању звезде приметио да се она све више издиже изнад хо
ризонта. На ноју страну неба је посматра ч гледао? 
Р а д : С обзиром да се небесна сфера привидно обрне са истока на запад пос
матрач је гледао на источну страну. 

2. Посматрајуни нроз десни прозор вагона путНИЈ< је видео Северњачу најпре у 
у правцу кретања воза, а после неког времена право нроз прозор. У коме правцу 
се кретао воз? 

З. Да ли на Земљи постоји танво место где човен ма у ком правцу нренуо иде на север? 
4. Колино Ј<вадратних степени има на небеској сфери? 
5. Колини су азимут и висина зеинта, а колини наднра? 

Р а д : Азимут обеју тачан а је неодређен дон је видина надира -90° а зенит а + 90°. 
6. Када је висина Сунца над хоризонтом једнака нули? Када је љегов азимут јед

ван нули? 
7. Да ли се хоризонтсне координате звезде мењају у тону времена? Образложите 

ваше тврђеље. 
8. Доказати да се хоризонт, екватор и први вертинал сену у истим двема таЧ!<ама. 
9. Колини су азимут и висина Арнтура у тренутку његове горње нулминације? 

Потребне податке узмите из звездане и географсне карте. О томе нако се 
налази Арнтур видети чланак .,Јесење звездано небо" у бр. 3-4 "Васионе" за 
1969 год. 

10. Одредите зеинтну даљину Сунца када је дужина cem<e једног предмета једнана 
љеговој висини. 

ЕКВАТОРСКИ КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ 

ЕЈ<ваторсЈ<и Ј<оординатни системи су, и по своме пореклу и по својој употреби. 
чисти примери астрономсЈ<их система. У основи оба еЈ<ваторска система лежи фунда
ментална астрономсЈ<а појава - обртање Земље оЈ<о своје осовине, односно њен 
одраз - привидно дневно обртаље .небесне сфере . Екваторсних координатних си
стема има два: месни и небесЈ<и. Ми ћемо се прво упознати са особинама Ј<оје су им 
заједниЧ!<е а теЈ< Ј<асније са љиховим разлИЈ<ама. 
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Основни правац у оба система јесте оса око Ј<оје посматрачу изгледа да се небо 
оЈ<реће, и Ј<оја се због тога и назива небесна или светсЈ<а оса. Раван Ј<оја пролази 
Ј<роз средиште небеске сфере а уnравна је на ту осу назива се раван екватора. Она 
сече небесну сферу по великоht 1<ругу који се назива небески енватор (сл. 2). 

Угао који правац ка небе-
ском телу занлапа са равни небе- Z 
сног екватора назива се деклина

ција (3). То је ноордината зајед
нична за оба система. Тоном обр
таља небесЈ<е сфере ова коорди
ната остаје непро,-.tењена, што је 
од велине предности за њену 

употребу у астрономији. Денли
нација се изражава у степенима, 

а рачуна се од енватора према 

половима. Вредности деклинаци
је оних тела која се налазе са 
северне стране енватора јесу по
зитивне дон су денлинације на 
јужној небесној хемисфери не
гативне. Северни небесни пол 
има 3 = + 90•, в јужни небесни 
пол 3 = -9о• . 

N 

Сл. 2 

s 

АЈ<о упоредимо основне 

правце и равни хоризонтсног и 

енваторсних система, виденемо да правцу висна одговара небесна оса, равни хори
зонта раван енватора, а хоризонту небесни енватор. При томе немо танође уо':lити 
да висини одговара деЈ<Линација . Координата ноја је аналога зеинтном отсто)ању 
назива се поларно отстојање (р) . Као што само име говори и то је угловно удаљење 
небесног тела од ближег небесЈ<ОГ пола, узето са одговарајућим знаком. 

Разлина између месног и небесног енваторсног Ј<оординатног ~истема ле~и У 
дефиницији друге ноординате Ј<оја заједно са денлинацијом одређује положаЈ не-
беског тела. . . 

У месном енваторсЈ<ОМ систему за ту другу ноординату узет Је угао НОЈИ раван 

полухруга ноји пролази нроз полове и небесно тело занлапа са јужном половином 
равни меридијана. Тај угао се назива часовим углом и обично се означава са t 
(види слину 2). Он се рачуна од јужие половине равни меридијана у смеl?у обртања 
небесне сфере. Пошто се небесна сфера обрhе практично равномерно, таЈ угао рав
номерно расте нано часови одмичу. Због те своје особине часовни угао је и добио 
име. Он служи астрономима за тачно мерење времена. Можда ви до сада нисте 
размишљали о томе зашто је смер назаљке на часовнИЈ<у иза?ран да буде баш танав 
нанав јесте. Сада вам, међутим, вероватно пада у очи да Је то тесно повезано са 

обртањем небесне сфере, односно дневним нретањем Сунца. 
Због своје спрегнутости са мерењем времена часовни угао се не изражава 

у степенима већ у часовима. Пошто небесна сфера начини пун обрт од 360• за 24 
часа то једноставна релација 

24h = 360° 
даје везу између часова и степена. Тако је, например, 

љ= 1s• 
Потреба за звезданим ноординатама ноје се са временом не би м~љале, довела 

је до стварања небесног еЈ<ваторсног координатног система. Очевидно Је, например, 
да се ниједан звездани наталог и ниједна звездана карта не би могле начинити и 
имати смисла ако бисмо употребљавали за одређиваље положаја звезда координате 
ноје би се у току дана мељале. Пошто је денлинација, кано смо већ нагласили, ноор
дниата на ноју дневно обртање небесне сфере не утиче, проблем се своди на дефини
сање координате која би одговарала часовном углу а која би била константна У дужем 
временсном интервалу. Јасно је да се то може постићи на тај начин, што би се уместо 
равни меридијана узела раван која би пролазила нроз неку изабрану т.ачну на небе
ској сфери. Таква тачЈ<а, а и раван спрегнута са њом, обртале би се заЈедно са небе
ском сфером, пак би стога и углови, мерени у односу на љих, били нонстантни. 
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У астрономији је за такву почетну тачку изабрана тачка пролетње равнодне
вице, а за почетну полураван она која пролази кроз небеску осу и тачку пролетње 
равноднев1ще (сл . З ). Ова тачна се назива тако стога што се у њој Сунце налази 
у пролеће и то оног дана када је дужина обданице једнака дужини ноl\и. Она се че
его обележава знаком у који потсећа на грчко слово гама. 

Угао између равни денлинациј
ског полукруга који пролази кроз тачку 
пролетње равнодневице и равни дек

линацијског полукруга који пролази 
кроз небеско тело назива се рентасцен
зијом. Тај угао претставља основну 
координату небесног екваторсног ко
ординатног система. Уобичајено је да 
се он означава са ех . Ректасцензија се 
као и часовни угао рачуна у часовима 

али се за разлику од њега рачуна у 

смеру супротном смеру обртаља небесне 

сфере. Лано је уочити да ће звезде 
пролазити кроз раван меридијана пре
ма реду пораста њихових ректасцензи

ја. Прво ће кулминирати - проhи 
кроз меридијан - оне звезде чија је 
ректасцензије мања, а затим оне чија 
је ректасцензија веl\а. Тај поредан се 
наравно задржава и приликом изласка 

звезда . Због ове особине рентасцензија 
Сл. З је и добила своје име. На латинсном 

rectus значи прав, док ascensio значи 
узлазак. 

И ректасцензија и деклинација, као што смо већ подвунли, не зависе од доба 
дана, а не зависе ни од посматрачевог места на Земљи. У случају звезда оне се могу 
сматрати непроменљивим током дужег низа година, ано нам није потребна велика 
тачност. 

Ректасцензије и деклинације Суица, Месеца, планета и других сразмерно 
блиских тела као што су, например, вештачки сателити, променљиве су величине. 
Због тога се та тела и не уносе на звездане карте већ се подаци за њих објављују 
у астрономским годишњацима или другим специјализованим публикацијама. 

Ако желите више да знате о овим појмовима, узмите и прочитајте одговара
јуhе делове у некој астрономској књизи. Од оних на српско-хрватсi<ОМ језику по
менућемо као примере : "Астрономију" Воронцова-Вељаминова, "Сферну и општу 
астрономију" Цветкова и Полака као и Алманах "Бошковић" за неку од ових година: 
1950, 1951, 1952, 1958, 1959-60, 1961-62, 1963, 1964-65, 1966-67. 

Да бисте могли да радите задатке који одговарају овој теми морате да про
читате и чланак који следи непосредно за овим а који се зове: 

ВЕЗА ИЗМЕЋУ ВИСИНЕ НЕБЕСКОГ ПОЛА НАД ХОРИЗОНТОМ 
И ГЕОСРАФСКЕ ШИРИНЕ МЕСТА 

Иако наслов звучи можда сувопарно и веома строго, уверићете се да је сама 
појава занимљива и важна, и да је свако ко жели да се зове астрономом мора знати . 
Ево у чему се она састоји: 

. Још су стари народи приметили да се Северњача утолико више спушта према 
хоризонту уколико посматрач иде више на југ . Сем Северњаче спуштају се и друге 
звезде са северног дела неба, док се оне, које су се виделе на јужном делу, дижу. 
~ека ~вежђа, на тај начин, чак и потпуно нестају под хоризонтом док се друга по
ЈаВЉУЈУ. Целокупан изглед звезданог неба се може осетно променити ако посматрач 
оmутује довољно далеко на север или југ. 

Цео низ ових појава је, уствари, последица чињенице да је Земља лоптаста 
облика. Ако пажљиво погледамо СЛИЈ<У 4 видеl\емо да у тачки М где се налази по-

ВАСИОНА XVIII. 1970. 1 -------------- - - - 13 

Сл. 4 

сматрач, раван хоризонта претставља танге•щијална раван НН и да је светска оса 
уствари оса паралелна Земљиној обртној оси. Померањем у тачну М, посматрач 
добија нову раван хоризонта Н1Н1 ноја сече небесну сферу по иругу ноји није исто
ветан са пресеном равни НН и небесне сфере. Ти пресеци су уствари хоризонти у 
месту М и .1\11 • Пошто се они разликују, морај у се разликоват11 међусобом и делови 
неба који се над њима виде. 
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Сл. 5 

Погледајмо сада иаква је веза између географске ширине и висине небесиог 
пола. Такав случај је и претстављен на слици 5. Према дефиницији, географска 
ширина места ср једнака је углу иоји правац виска у том месту занлапа са равни Зем
љина екватора. Када би Земља била идеална лопта тада би то истовремено био угао 
који полупречник Земље у тачни М заклапа са равни Земљина енватора. Прантично 
се у веhини проблеh\а са иојима се ученици и аматери срећу може сматрати да је 
ово последње применљиво на Земљу. 

Међутим, и без те преmоставие, нагиб светсне осе према равни хоризонта 
мора бити једнак углу иоји правац виска заилапа са равни Земљина еиватора , '"''-0-·n
углови са нормалним ирацима. Другим речима, висина небесиог nола једна ~ -.1* )' 
географсиој ширини места. о ~ 

Овај једноставан заиључаи морате запамтити да бисте успешно ре еие d~ ~ 
од следећих задатака. ~ ·~~W'" ·~-\ о 

.... "''U) 1ј~ 
<>,s. ~v * 

6EO~'t-~ 
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Задаци 

1. Који важю{ кругови небеске сфере немају одговарајућих нругова на Земљиној 
сфери ? 

2. Географска ширина Београда износи <р ~ 44°48'. КолИЈ<И угао заЮ!апају међу 
собом раван екватора и хоризонта у Београду? 

z 

о 

Сл. б 

Рад : Попло је висина северног небесног nола Р п једнака географској ширини 
места (види уџбеник), то се са сл. б . лако уочава да је угао I<оји правац висна 
ZO заклаnа са равни небесног енватора , чија ј е пројекција ОЕ, танође једнан гео
графској ширини , нао углови са управним I<рацима. Отуда је угао који раван 
енватора заЮ!апа са хоризонта,,\ ј еднан 90°- 'Р· У случају Београда то је 45°12' . 

З . Звезда Спина (ех ДевојЈ<е) посматрана је на висини од 34°1 4,4' при проласку 
Ј<роз меридијан . Колина ј е географсна ширина тог места када се зна да је деi<Ли
нација те звезде 8 = -10°57 ,5'? 
Одговор : 8- 44°48,1 ' . 

4. Чему је једнана де1шинација тачне зенита у вашем месту? Потребан податак 
за географсЈ<у ширину можете узети са географсi<е карте. 

5. У којим се случајевима висина небесног тела над хоризонтом у току 24 часа прак
тично не меља? (Напомена: Можда ke некима за решааље овог задатка добро 
послужити модел астрономских ноордннатних система) . 

б. Да ли се у вашем месту могу видети обе кулминације , горља и даља, најсјаније 
звезде у сазвежђу кочијаша Капеле? Њена деклинацијаизно си 45°55, 7'. Проверите 
ваш рачун посматраљем кретања те звезде. О томе како ћете је наћи на небу 
видите чланак "Јесеље звездано небо" (у прошлом броју "Васионе"). 

7. Како лежи еклиnтина у односу на хоризонт за посматрача на северном Земљи
нам nолу? (Овај задатак се танође веома лако решава уз помоћ модела астроном
сних коордннатних система). 

8. Колике су ректасцензија и деклинација тачака равнодневица и солстиција? 
9. Колике су ректасцензија и деклинација северног пола еЮ!иnтике? 

10. Колики је часовни угао тачака истока и заnада? 
11. Две најсјајније звезде северне небеске полулоmе, Вега и Капела, имају рентас

цензије ех= 18h34m и et = 5h11m. Колики је часовни угао Капеле у тренутку 
горље кулминације Веге? 
Рад : У тренутку горље кулминације Веге, часовни угао тачке пролетље рав
нодневице (у тачке) једнак је рентасцензији Веге. Ово тврђеље неnосредно следи 
из дефиниције рентасцензије. Другим речима, часовни угао у тачке износи 
18h34m. Тачна пролећље равнодневице се према томе налази на источном 
делу неба . 

Пошто се ректасцензија рачуна у смеру супротном казаљки на часовнику , 
угао који раван деклниацијског круга Капеле Р п KPs заклапа се равни деimина
цијског круга Веге Р п VPs мора бити једнак разлици ректасцензија Веге и Каnеле. 
Тај угао је , пак, једнак траженом часовном углу t . Према томе t = 18h34m
-5h11m, ОДНОСНО t = 13h23m. 

Међусобни распоред поменутих тела и љихов положај у односу на основне 
равни и кругове небесЈ<е сфере дат је на слици 7, што је могуће сличније стаљу 
у тренутку кулминације Веге. 
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12. Колики је часовни угао Капеле у тренутку доље кулминације Веге? 
О д г о в о р : t = lh23m 

13. Колики је часовни угао тачке јесеље равнодневице у тренутку горље кулми
нације Капеле. 

14. Колики је часовни угао зенита и северног небеског пола? 
15. Колика је деЮ!НИација звезда које са ма које тачне на Земљи могу да се виде 

на хоризонту. 

!б. Колико би далено требало да одемо на југ да бисмо могли видети нама најближу 
звезду, ех Кентаура, са љеним компонентама? ДеЮ!ниација ех Кентаура износи 
-60°15', док је денлинација нама још ближе звезде Проi<симе Кентаура- 42°15'. 
(Ова последља се може видети само телеснопом. Пронсима и двојна звезда ех 
Кентаура) чине један физички систем . У рачуну утицај рефракције можете не 
узимати у обзир. 

Ј 7. Под којим се условима азимут звезде не меља од љеног излаза па до кулминације? 

ПРИВИДНО СУНЧЕВО ГОДИШЉЕ КРЕТАЉЕ 

Две веома упадљиве појаве већ и неуком посматрачу неба говоре да се, поред 
тога што учествује у привидном дневном обртању заједно са свим другим објектима 
на небеској сфери, Сунце креће и у односу на позадину неба. Прва међу љима јесте 
промена подневне висине Сунца у TOI<Y године, дон је друга појава промена изгледа 
звезданог неба у току године. 

Свакоме је, наnример, познато да Сунце у летље подне стоји веома високо 
на небу, док се зими види ниско над хоризонтом. Тренутак када Сунце достиже своју 
највећу подневну висину назива се летњи солстициј . Тог дана Сунце излази и залази 
северније него било код другог дана па је због тога дужина обданице тада највећа. 
Дужина обданице је најкраћа оног дана када Сунце излази и залази јужније но ије
дног другог дана. Тог дана је Сунчева подневна висина најмаља и тај дан се назива 
зимским солстицијем. Ви се сећате свакако да сте још у детиљству учили да је за по
сматрача на северној Земљиној полулопти, дужина обданице највећа 22 јуна а најкра
ћа 22 децембра. Строго говорећи, то није увек тако због устројства нашег календара, 
али се ради упрошћеља, приликом израде задатака који следе за свим чланком , тај ефе-
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кат може занемарити. Ви, да1ше , за сада треба и даље да узимате за датуме промене 
годишњих доба: 21 март, када је дан ј една" ноliи, 22 јун, 23 септембар, када је дан 
опет једнан ноћи, и 22 децембар. 

Особине Сунчевог привидног I<ретаља најланше би било утврдити дирентшщ 
посматраљем и бележељем Сунчева положаја међу звездама. То, међупt"'' у нор
малним онолностима није могу не учиннти због тога што Сунчева светлост, нано 
дире1пна та1ш и она расута у Земљиној атмосфери, толюш засељује посматрача и 
чини небо светли"' ' да се звезде међу I<ојима се Сунце налази не могу видети. По
стоје, међуп!Ј\1, посредни начини помоћу нојн:х се Сунчев положај у изабраном тре
нутну може утврдити. Још у стара времена људи се су досетили следенег духовитог 
решеља проблема одређиваља Сунчева годишња нретања. Они су сваног ведрог 
дана мерили Сунчеву висину у тренуп<у љеговог пролаза кроз меридијан . Знајуни 
ту величину они су могли лако да утврде, посматрајуни небо у понон, ноје је сазве
жђе дијаметрално супротно оном у номе се налази Су1ще . Комбюrујући танва мереља 
са посматрањима неба из претхоДIПL'< година, стари астрономи су могли да одреде 

тачан положај Сунца међу звездама. 
Исправност овог поступна може се ла1ш проверити посматраљем неба оно 

тачана излаза и запаза, непосредно пре односно после пролас1<а Сунца нроз раван 
хоризонта. Сазвеђа ноја се око тих тача"а виде, јесу сазвежђа у нојима се Сунце тада 
налази . Тај поступак је, у суштини, један потпуно независан начин одређиваља Сун
чева положаја, маље прецизан, додуше, од предходног. 

Сјајне звезде које онружују Сунце могу се видети непосредно за време 
потпуног помрачеља Сунца . Како је то за дато место на Земљи сразмерно реп<а 
појава, помрачеље нинада , уствари, није коришfiено за систематсi<О одређиваље 
Сунчевог годишњег кретаља . 
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Сл. 8 

Резултати посматрања, без обзира 
која је метода била употребљена, води
ли су јединственом занључку: Сунце 
се привидно крене међу звездама по 
велином кругу ноји је нагнут према не
бесном екватору под углом чија је да
нашља вредност 23° 27'. Тај круг је 
добио назив еклиптика због тога што је 
било нађено да се помрачеља (eclipsis 
на латинсном значи помрачеље) догађају 
само око оних тренутана када Месец 
пролази преко тог великог нруга . Сун
це се крене по еклиптици у правцу су
протном казаљци на часовнику и то 

тако да цео пут (360°) пређе за годину 
дана. Његово кретаље се може сматра
ти равномерним ако се не захтева ве-

лика тачност. 

Тачке у којима се еклиптика и небески енватор секу (сл. 8) називају се тач
кама пролетње и јесеље равнодневице (еквинонција). Ова имена су те тачке добиле 
стога што се у љима Сунце нађе у пролене односно у јесен и то у дане када је дужина 
обданице једнака дужини ноhи (nox на латинском значи ноh). Тачке на еклиптици 
које су подједнако удаљене од тачна равнодневница јесу тачне летљег и зимског 
солстиција . О љима смо малопре опширније говорили. Сада нам је остало још само 
то да објаснимо зашто се те тачке баш таi<О зову. Ако пажљиво погледамо слику 8 
видећемо да је део еклиптике у околини тих тачна скоро паралелан равни екватора 
те се стога за време Сунчевог кретаља по том делу лутаље љегова деклинација прак
тично не меља. То има за последицу веома спору промену подневне висине Сунчеве 
и са љоме спрегнуте дужине обданице. Дужина ноhи остаје практично иста током 
неколико недеља . Суице изгледа као да је "стало", ако се за мерило његовог кретаља 
узме промена љегове подневне висине. На латинском реч sol значи Суице док гла
гол sto значи стајати . Отуда је и настала реч солстисиј. 

Као што ми данас знамо, ово .годишље кретаље Сунца није право веh приви
дно и преставља одраз Земљиног кретаља око Сунца. Како Земљино кретаље утиче 
на изглед звезданог неба објашљава вам слика 9. 
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Земља се OI<O Сунца нреће по Кеплеровим занонима од Ј<Ојих су за нас , nри 
тумачељу nривидног Сунчевог нретања , важна прва два: 1. Земља се оно Сунца 
Ј<реће по елипси , у чијој се једној од жижа налази Су1ще. (сл. 10). 2. Кретаље се врши 
тано што радиус вентор Земље у истим временским размацима описује исте по
вршине . 

Тачна на путаљи у 1<0јој је Земља нај блнжа Сунцу назива се пернхел (I):Л~оо 
на грчном значи Су1ще а 7tEP~ поред), доi< се нај удаљенија тачна назива апхел илн 
афел (a.1to на гр•шом значи удаљаваље) . 

6 н 

Е F 

Сл.ЈО 

Из другог Кеnлеровог закона следи да he Земља најбрже да се креhе око 
перихела а најсnорије оно афела. Она nролази кроз те тачне почепюм јануара од
носно почетном јуна. Одраз тога је и неравномерно nривидно нретаље Сунца по 
небеској сфери. Сунце се најбрже нреhе по енлиптици јануара а најспорије јуна . 
Мерељем величю{е Сунчевог nречнина утврђено је да је он највеhи баш у јануару, 
што значи да је тада збиља Сунце нама најближе. 

С обзиром да је ексцентрицитет Земљине nутање веома мали, што значи да 
је Земљина лутаља веома блисна по облю<у једном кругу, сви ефенти везани за 
елиптичност путаље могу се занемарити приликом решавања nриложених задатака. 

Привидно Сунчево годишње креiuање 

1. За ноје ће време Сунце, нрећуhи се дуж еклиппrnе, прећи пут једнак свом преч
НИI<у? 

Рад : Пошто је познато да Сунчев угловни nречник износи око једне половине: 
степена (види таблицу уџбеНИЈ<а), то се питаље своди на то, за ноје he време 
Сунце преhи 1/2° ано nун нруr пређе за годину дана. Из просте проnорције 
х : 1/2 = З65 : З60, добијамо да х износи nриближно 12h. 

2. За колики се приближно угао Сунце помери за 24 часа? 
З. На звезданој карти, на којој је уцртака еклиптика, покажите приближно тачну 

у којој се Сунце данас налази и тачну у којој he се налазити кроз месец дана. 
4. Ако је једно сазвежђе излазило пре месец дана у 20h, у колино he часова изиhи 

данас, у колико кроз 15 дана, а у колюю кроз 2 месеца? 
5. Којих дана је ректасценэија СуiЩа приближно једнака парном броју часова? 

(Послужите се звезданом картом на којој је уцртана еклиптика). 
6. Када се ректасценэија, а када деклинација Сунчева најбрже мељају, а када нај

спорије? (Послужите се цртс:жом или звезданом картом). 
7. У свом годишљем кретаљу Земља пролази кроз nерихел З. јануара сваке године, 

а кроз афел З . јуна. Колике су ректасцензије и деклинација Сунца у тим трену
цима? У којим се зодијачким сазвежђима Сунце тада налази? 

8. Колика је висина Сунца над хоризонтом у подне на дан зимског солстиција за 
посматрача у Београду? 
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Р ад : Пошто се на дан зимсног солстиција, који пада 22 децембра, СУЈЩе налази 
у оној тачки еЈ<Липпше која ле>Юt најдубље испод равни екватора, љегова де
Ј<Линација износи нолш<о и нагиб енлиnтине према еl<ватору, (сл . 11 ) а то је Е = 23° 
27' Отуда је Сунчева висина над хоризонтом на тај дан h = 90° - <р - Е , где је tp нао 
и раније ознана за географсну ширину места. У случају Београда h = 21 °45'. 

9. Колина је највећа подневна висина Сунца у вашем месту? Колина је подневна 
висина данашљег дана? 

10. Колина је висина пола у месту на Земљи где је у подне 23. септембра сеина вер
тиналног штапа износила 0,993 љегове висине? 

11 . На којој се висини види Сунце на јужном Земљином полу 22. децембра? 
12. Колю<о далено би требало да идемо на север да бисмо видели поноћно Сунце? 

(Преламаље зра1юва у атмосфери у првој апронсимацији можете и не узети у 
обзир). 

1 З . Када на северном повратнину вертИt<ално постављен штап неће бацати сеЮ<у? 
Када ће се то десити на јужном повратнину? 

14. Када сеЮ<а вертиналног шупљег ваљка који је постављен на енватору неће пада
ти ии ваи њега ни у њега? (Танав ваљан је постављен поред зграде тзв. Сунчевог 
музеја на енватору у држави Енвадор, 15 миља северно од главног града Квита). 

15. Око 1100. године пре наше ере кинесии астрономи су щ:юнашли да је на дан 
летљег солстиција висина Сунца у подне износила 79°7', а на дан зимсног сол
стиција 31°19'. На којој је географској ширини извршено ово посматраље и 
колиии је нагиб енлиnтИЈ<е према екватору био у то време? 

16. Сенка стуба у Београду износила је једног дана 0,800 његове дужине. Којих 
је дана (приближно) то посматраље било извршено? (За решаваље овог задатка 
послужите се звезданом картом или небесиим глобусом и астрономсЈ<ИМ го
дишњаком). 

_.Ji>v~J~1f 1. tн 
=--

Необвчвв скок периода пулсара 

Пулсар PSR 0833-45 изванредан 
је представнин породице тих необич
них објеката. Сматра се да је он иден
тификован са извором Вела Х и да је 
он други пулсар који је повезаи са 

остатном суnернове звезде. Први такав 
nулсар је у Краб маглини. Стога је 
разумљиво што се он систематсии пос

матра. Из разних разлога тај се пулсар 
није посматрао на РаднофизиЧЈ<ој оп
серваторији у Сиднеју од 20. фебруара 
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до 13. марта 1969. и на опсерваторији 
Каm-1форнијског технолошког lШСТи
тута од 24. фебруара до З. марта 1969, 
где се дотле стално посматрао . Ма 
како да то изгледа мало вероватно 

amt управо у том међувремену nул
саров се период у скоку проhtеюю. 

По аустралнјсЈ<ИМ подацима скок I!З
носи 196 нсек, а по америчким 134 нсек. 

Такви скокови до сада 'нису виђени 
юt код једног другог пулсара, а љих 
је до сада познато оно четрдесет . 
Знало се само тоmшо да се у TOI<Y 

дужег времена посматраља период сви:); 

пулсара полако монотоно повећава . 

У садашље време већина астрофизи
чара сматра да су пулсари неутронске 

звезде, необично густе творевине са 
пречником око десетан юшометара и 

са масом која је близу масе Сунца. 
Строга периодичност зрачеља повезује 
се са обртаљем пулсара. Незнатно 
смањење ради уса неутронске звезде, 

само за 1-2 см изазива повећање 
брзине обртаља, али ипак остаје не
разумљиво какав узрок и механизам су 

изазвали изненадну промену раднуса. 

Необични скок периода пулсара у 
Вела Х бесумње ће привући сада већу 
пажњу астрофизичара, и у скоро 
време можда ћемо имати нових ин
тересантних податана. 

Гeopzuje Бороцки 

NASA Је ро~е1а rad na novom pro
gramu ILRV (lntegral Launch and Re-en
try Vehicle) koji obuhvata razvoj i izradu 
transportnog kosmi~kog aparata i nje
gove rakete - nosa~a. Predvida se da se 
aparat koristj vj~e puta za snabdevanje 
orbltalnih kosmi~kih stanica. U razradj 
programa ILRV u~estvuju firme: ,.Lo
kjd", D:leneral dajnamiks", "Nort Ame
riken" ј dr. 

"Flight", 95, N° 3133, р. 489, 1969. 
А. S. 

U 1970. godini NASA predvicta sma
njenje tro~kova za jspjtivanje elektrj~njh 
raketnih motora u kosmj~kim us1ovima 
ро programu SERT. Ispjtjvanja ovjh 
motora u uslovima vakuuma, na viЬra
cjje i termi~ka opterecenja zar§ena su 
u febгuaru 1969. godjne. lspjtivanja u 
1etu ovih jonskih motora treba da budu 
zavr~ena do kraja 1969. godjne. Kosmj~ki 
aparat SERT -2 treba pomoeu rakete 
,.Tor-Ejd:ljna" da bude jzba~en u kru:lnu 
orЬitu visjne 11 ОО km. 

"Avjation Week", 90, N° 3 (1969). 
А. S. 
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Medunarodna Aaocijacita Planeto
logije. - Savet Medunarodnog Saveza 
Geolo§kih nauka svojim re&enjem od 23. 
avgusta i 8. oktobra 1968. godjne jedno
glasno је prihvatio prjkJju~ivanje Savezu 
Mec!unarodne Asocijaclje Planetolo
liie (ЈАР) ~jji prvi Savet ima sledeci 
sastav: 
Po~sni predsednik: G. N. Katerfeljd, 

SSSR - predsednik Komisije 
op§te planetologije 

Predsednjk : Dz. Grin, SAD - Komisija 
selenologije 

Generalni sekretar : N. Stovi~kova, CSR 
- Komisija astronomske geologije 

Podpredsednici : ~ - Мijamoto, Japan -
Komisija areologije 
G. Tazjev, Francuska- Komisija 
planetnog vulkanjzma 
К. fon Bilov, Nema~ka Dem. Re
puЬiikв - Komjsija mjneralogjje ј 
petrologije planeta 
К. Rankama, Finska - Kornisija 
planetohemije 
Р. Hedervarj, Madarska - Pod
komjsija planetofizike 
К. Bene!, CSR - Podkomisija 
planetolo~ke termjnologjje 

Ciljevj !АР se javljaju kao doprinos 
uporedno-geoloskim jspitivanjjma planeta 
ј njihovih meseca za odredjvanje procesa 
razvitka planeta, а zatim za podr~ku 
medunarodnoj saradnjj planetologa. 
!АР се izdavati specjjalni ~asopis 

"ProЬlerni planetologije" (prvi broj је 
izj~ao u 1968. godjnj pod redakcjjom 
К. Benesa). 

Medunarodna Asocjjacija Planeto1ogije 
prima u ~lanstvo sve geologe i astronome 
ј nau~nike jz drugih nau~nih instituta 
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ј organizacija koj i se interesuju za gore
pomenutu akrivnost i naucne radove jz 
te oЬiasti. C:lanovi mogu pristupiti jn
dividualno ili u okviru svojih nacionalnih 
naucnih insrituta i organizacija koje se 
prijavljuju kao kolekrivni clano\'i ЈАР. 
Za prijem indi vidualnih clanova neop
hodna је preporuka tri clana Saveta ЈАР. 

Jednogod isnji clanski ulog iznosi: za 
individualne claпove - 5 dolara, insri
tute (prj Akademijama) - 20 do1ara, 
institute (izvaп Akademija) - 75 dolara, 
potporne clanove - 200 dolara i clanove 
dobrotvore - 500 dolara ili u odgovara
jucim valutama. C:ianski ulozi treba da se 
uplate do 30 juna tckuce kalendarske 
godine. Sva obavestenja ЈАР, cirkulari 
jrd. Ьiсе slari svim clano\•ima Asocijacije. 

Procedura oko prijave i prijema u 
clanstvo mogu se doЬiri kod зekretara 
Asocijacije Dr. N . Stovickove, Institut 
primenjene geofizike, Podbelogorska 4 7, 
Prag, C:ehoslovacka. 

М. Z eremski 

BiЬliografija 

High- Energy Astrophisis (Astrofi
zika visokih energija) 

Ттеvот С. Weekes, Сћартап arzd Hall 
Ltd., Londo11, 1969, 209 stra11a, З fum e. 

Као sto se jz naslova knjige vidi u 
njoj se opisuju astrofizjcke pojave koje su 
na neki nacjn vezane sa visokim energj
jama. S obzirom da praktjcno nema 
nijednog fizjckog procesa kojj ne Ьi Ьiо 
zastupljen u astrofizjcj, i da su ri procesi 
tako tesno medusobom isprepleteni, gra
nicu prilikom jzbora nije Ьilo lako povuci. 
NaCin na kojj је to Dr Weekes ucinjo, 
zasluzuje svaku pohvalu, jer је on ро 
nasem mjs)jenju uspeo veoma verno da 
odrazj u ovoj kпjjzj sJjku danasnjeg znanja 
о procesjma vjsokih energija u svemjru. 

Knjjga se sastoji od 12 glava, uglav
nom povezanih medu sobom, mada se 
neke od njih mogu Citati kao posebne 
ceJjne. 

Prva glava predstavlja uvod u astro
fiziku. U njoj su ukratko izneti najneop
hodniji astronomski pojmovi i pojave 
bez kojih Ьi dalje citanje Ьilo nemoguce. 

Druga glava upoznaje citaoce sa dva 
fizjcka procesa izvanredno vazna u sve
mirskim uslovima: zakocenjm magnet
skim zracenjem ј Compton-ovjm zra
cenjem. Izraz koji је kod nas odomacen 
za prvj od ta dva procesa, jeste sinhro
tronsko zracenje, mada је on manje pra-

vilan od onoga koga Weekes upotrebljava 
sledeci vodece strucnjake iz te oblasri 
Sklovskog, Ginzburga ј Sirovatskog. U 
zemaljskim uslovima to zracenje је za
pazeno u siл.hrotronima odakle mu ј 
porice jedan od nazjva. Zakocno magnet
sko zracenje se javlja kad god se veoma 
brzi, tzv. relarivisricki , elektron.i krecu 
u magnetnom polju sa Cijim pravcem 
zaklapaju jzvestan ugao. U kosmickim 
uslovjma to se veoma cesto desava, ра 
је otuda svakom astronomu potrebno 
da se upozna sa tim procesom. Ova knjiga 
је veoma pogodan tekst za tu svrhu 
jer daje jasan, kvantitarivni uvod u teo
riju kako zakocnog magnetskog zracenja 
tako i Compton-ovog efekta cije smo 
ogromne uloge u kosmickim procesima 
tek nedavno posraJj svesni. Za razliku 
od laboratorijskih uslova gde se pod 
Compton-ovim efektom podrazumeva pre
daja energije elektronu prilikom njego
vog sudara sa fotonom, u astrofizickim 
uslovima relativisricki elektroni su oni 
koji gube svoju energiju а fotoni oni 
koji је primaju. Dajuci kvantitarivan 
prjkaz ovih procesa, pracen veoma instruk
tivnjm ilustracijama, autor је ucinio veliku 
uslugu ozЬiljnijem Citaocu, kome ta 
oblast nije uska struka. 

Treca glava daje Јер prikaz promen
Jjjvih zvezda sa posebnim naglaskom 
na novim i supernovim zvezdama. Weekes 
navodi modernu podelu gde, pored kla
sicnih grupa, u promenljive spadaju i 
magnetske promenljive. Autor napominje 
da danasnja nauka smatra sve zvezde 
promenljivim u izvesnoj meri. Najveci 
deo trece glave је posvecen ipak onim 
promenljivim kod kojih је njihova nesta
Ьilnost najjace izrazena - novim а 
narocjto supernovim zvezdama. Pored 
iznosenja osnovnih karakteristika tih ne
beskih tela u trecoj glavi је data klasifj
kacija supernovih koju danasnja radio
astronomija nalazi veoma korisnom. Ostaci 
supernovih su posebno opisani, s tim 
sto је najvaznijem objektu te vrste -
Krab maglini posvecen poseban para
graf. Weekes daje i kvalitativni prikaz 
teorije kolapsa supernovih prema Hoyle
Fowler-Colgate-u. 

Glava о poreklu kosmickog zracenja 
је cetvrta ро redu. s obzirom da su 
istrazivanja na poljima astronomije i 
kosmickih zrakova dugo vremena vodena 
nezavisno jedna od drugih, ova glava се 
korjsno posluzitj onima koji zele da svoje 
znanje astronornije upotpune tekovinama 
nauke о kosmickim zracima. Pre osvrta 
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na teorije о poreklu kosmickih zrakova 
Weekes daje pregled nacina njihove 
detekcije, hemijskog sastava, energetskog 
spektra, prostorne gusrine i raspodele. 
Rasmatranje mel1anizama kojj Ьi mogli 
da ubrzaju cesrice do energija zapa::!enih 
kod kosm.ickih zrakova, uvodi citaoca u 
pitanja vezana za njihovo poreklo. Weekes 
prikazuje оЬе danas vodece teorije о 
postanku kosmickih zrakova: galakricku 
i vangalakricku, sa njihovjm varijantama. 
Elektronskoj komponenri kosmickih zra
kova i energetskom spektru kosmickog 
zracenja posvecen је zavrsni deo cetvrte 
glave. 

Radio galaksije cine posebnu, petu, 
а kvazarj sestu glavu. S obzirom da је 
pitanje njihovog porekla suvise znaeajno 
da Ьi se uzgred tretiralo, teorijama pos
tanka vangalakrickih jzvora posvecena је 
posebna, sedma glava. 

Peta glava poCinje istorjjom prvih 
koraka u jzucavanju radio galaksija. Za 
rime sledi veoma dobro napisani deo 
о metodama odredivanja polozaja radio 
izvora koji ukljucuje najmodernije me
tode kao sto su : okultacjje radio izvora 
Mesecem, radio interferometrjju, ј me
todu sinteze apertura. Pregled kataloga 
radio izvora i klasifikacija vangalakrickih 
radjo izvora, koji su posle toga dati , od 
jnteresa su ј za siri krug cjtalaca. Mali 
је, naime, broj popularnijiћ knjiga koje 
ta pjtanja daju tako pregledno izlozena 
i sa oЬiljem novih podataka. Sredisnji 
deo pete glave posvecen је fjzjckim oso
Ьinama radjo galaksija: radio spektru, 
raspodelj sjaja, polarjzaciji zracenja koje od 
njih dolazi, optickom spektru ј energijama 
kojima one raspolazu. Odeljak о radio 
galaksijama se zavrsava opisom najpoz
natijih objekata te vrste: Centaurus А, 
Virgo А i Perseus А. 

Deo о kvazarima zainteresovace sva
kako veliki broj cjtalaca. Njihovo otkrice, 
zivo opisano u uvodu seste glave, Ьilo је 
jedan od onih dogadaja koji su potresli 
zgradu nasih shvatanja i saznanja. Oni 
nastavljaju i dalje da uzbuduju naucne 
krugove s obzirom da vecina pitanja 
u vezi sa kvazarima jos uvek ceka svoj 
odgovor. Ono sto mi danas znamo о 
kvazarima cini sadrzinu seste glave. lduci 
redom to su: radio spektar, veliCina 
kvazara i njihova struktura onakva kakva 
se ора!а u radio i oprickom podrucju, 
spektar u oprickom podrucju, pomak 
linija ka crvenom delu spektra i promene 
sjaja kvazara. Pitanje stvaranja dijagrama, 
ро znacaju slicnom HR dijagramu zvezda, 

rasmatrano је pri krajи seste glave. Pored 
toga izneta sи i danasnja saznanja о pros
tornom rasporedu kvazara i vezi iz
medu broja kvazara ј njihovog sjaja и 
radjo podrucju. Na pitanje sta sи kvazari 
i radio galaksjje daлasnja nauka jos иvek 
ne иmе da prиzi zadovoljavajuci odgovor. 
Sedma glava ustvari opisиje samo nase 
pokиsaje da se ti problemi rese. Za sada 
jzgleda da kvazarj predstavljaju vecu 
zagonetku no radio galaksije, ра ј е stoga 
veci deo sedme glave njima posvecen. 
Pre svega, jos uvek se ne zna da li је 
pomak linija u spektrima kvazara prouz
rokovan sirenjem vasione ili пekim dru
gim шrocima kao sto sи : jako gravita
ciono polje, veJjke sopstvene brziпe kva
zara uz pretpostavku da su to bliski 
objekri ј)ј neka danas nepoznata pojava. 
Jasan, sazet opis teorjja koje polaze od 
pobrojanih pretpostavki, pregled cinjenica 
koje im govore u prilog ј onih koje ih 
dovode u sumnjи, Cini glavninu sedme 
glave. Prva od gornjih pretpostavki vodi 
takozvanoj kosmoloskoj teoriji о poreklu 
kvazara а koja и danasnjoj паисi ima dosta 
prjstalica. Prema njoj kvazari su veoma 
udaljeni objekti kojj pretpostavljaju naj
snaznije jzvore zracenja koje poznajemo. 
U tom slиcaju nauka se suocava sa pj
tanjem porekla fanta stjcnih kolicina 
energjje - pjtanjem koje, u nesto blazem 
obliku, postavljaju ј radjo galaksije. Preg
led pokusaja da se na to pjtanje odgovori, 
ukljucujиcj i mogucnost anihilacjje ma
terije ј antjmaterije u velikim razmerama, 
dat је takode u ovoj glavi. Dr Weekes 
iznosj i shvatanje, danas prjJjcno rasjreno, 
da su kvazarj ј radjo galaksije samo dve 
faze u razvoju veJjkih zvezdanih sistema. 

Tri sledece glave bave se astrofizi
kom u prosirenom smislu te reCi: Х astro
fizikom, gama astrozifikom i neutrino 
astrofizikom. Od te trj, do sada samo 
prva pokazuje znacajnije rezиltate dok su 
druge dve tek u zacetku. Od njih se 
ocekuje, medurim, veoma mnogo. 
Х astrofizika - nauka koja se bavi 

izucavanjem Х zracenja nebeskih tela 
opisana је u osmoj glavi. Iako vrlo mlada 
(prva merenja iz te oblasti su izvrsena 
1962. god.), ona vec raspolaze znacaj
nijim doprinosima astronomiji . Istoriju 
prvih koraka Х astrofizike naci cete na 
pocetku osme glave. Dalje slede tehnika 
merenja, teskih zato sto zbog apsorpcije 
u Zemljinoj atrnosferi moraju da se vrse 
na raketama i satelitima. Deo koji се 
vecinu citalaca najvise zanimari jeste opis 
izvora Х zracenja na nebu. Pregled nji-
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hovih оsоЬiпа i tragaпja za optitkim ob
jektima koji Ьi im odgovarali, podrobпo 
su izlozeпi u sredHпjem de\u osme g\ave. 
Zпalatki пapravlj eпi crtezi veoma pomazu 
titaocu kome ta oЬ\ast пiје struka da 
prati izlagaпje ove пеоЬi tпе astrofizike. 
Osma glava se zavrsava diskusijom mo
gucih fizickih procesa koji bi doveli do 
izracivanja eпergije u podrucju Х zra
kova od straпe пebeskih tela. 

U devetoj glavj Dr Weekes pjse us
tvarj о oЬlasti kojom se оп sam sada bavj 
- gama astrofjzici. Prema podeJj koju 
оп j zпos i , zraceпje za kojjm se u gama 
astrofjzicj traga odgovara eпergijama fo
toпa vecim od 500 Kev, dok se u Х astro
fjzicj radi о eпergjjama jzmedu 1 ј 500 
K ev. ) os па samom pocetku ove g\ave, 
Dr Weekes jzпos i zпасај jspjtivaпja u toj 
oЬ\asti, пavodeci koja sva pitaпja mogu 
Ьiti razjasпjeпa pomocu rezultata gama 
astrofizike. То su : poreklo kosmickih 
zrakova, gustiпa ј sastav materjje u Ga
laksiji i vап пје, gustina i sastav aпtima
terije ј јасiпа Galaktickih i vangalaktitkih 
magпetnih polja. Vecem broju tjta\aca 
Ьiсе koristan ј preg\ed fjzickih procesa 
prj kojima zraceпje takvih energija пastaje, 
kao sto su па primer aпihilacija pozitrona 
ј elektroпa, а kojj su prikazani u ovoj glavi. , 
Za time s\ede preg\ed jпstrumeпata ј 
rezultata jzvrseпih mereпja. Iako do sada 
jos пiје bilo jzпeпadujucih otkrjca, vec 
sama ciпjenica da aparati nisu Ьili do
voljпo osetljivi da zabeleze zпaёajnije jz
vore gama zracenja na nebu, govorj о 
tome kolika је gornja granjca jnteпzjreta 
tog zraceпja. Za mladog coveka Ьiсе veoma 
poucno da vjdi kako se i jz пegatjvnih 
rezultata mogu jzvucj korjsni zakljuccj, 

u desetoj glavi citalac се se ponovo 
sresti sa slicnom vrstom proЬlema, jer је 
i neutrjпo astrofjzika zasada u fazj tra
gaпja za kosmickim neutrjnjma. Svakom 
ljuЬitelju astronomije Ьiсе, medutim, 
zadovoljstvo da procjta, kako se vrse me
reпja u toj nеоЬiспој oЬ\asti, kojj se sve 
eksperjmenti p\aпiraju ј sta su dosadasпja 
merenja pokazala. C:ak ј Cinjenica da је 
sa neutrjno detektorom na dnu dubokog 
rudnika zabelezeno svega 0,5 upada neu
trona na dan, govorj da temperatura u 
sredistu Sunca ne moze Ьiti veca od 
2 х 107 ко, i da procesi kao sto је raspad 
Li~ u Не~ tamo ne mogu da se odigravaju. 
Poglavlje о neutrino astrofizici zavrsava 
se pregledom mogucih izvora neutrina 
u zvezdama, galaksijama i kvazarima i 
diskusijama о znacaju traganja za neutri
nima s kosmoloske tatke gledista. 

U samo jezgro kosmoloskih proЬ\ema 
tita\ac stize u jedaпaestoj g\avi. Опа је 
posveceпa fantastitпom otkricu zraceпja 
pozadiпe пеЬа u radio podгucju talasпe 
duzi.пe reda saпti.merra. Dr \'Veekes izпosi 
neoЬiean istorijat ovog prodora пauke 
koji је роёео time sto је , s\ueajпo, u isto 
vreme kada su Peпzias ј Wi\soп ( 1965) 
izmerili zraceпje pozadiпe пеЬа па 7,4 ст, 
objavljeп rad kojj је predvidao пjegovo 
postojanje i koji је objasпjavao kakvc 
posledice ро паsа shvataпja takvo mereпje 
ima. Sva dosadasпja mereпja, о kojima 
mozete sazпati podrobпosti u jedaпaestoj 
glavi, pokazuju da паs okruzujc оkеап 
fotoпa koji odgovara zraceпju crпog tela 
od 3° К. Iz toga sledi da је tempeгatura, 
u vreme kada је vasioпa koju mi daпas 
vidimo poCiпjala svoj razvoj, bila bar 
1010 К0• C:ak ј пеuрuсеп citalac се shva
rjti od kakvog је zпасаја otkrice mikro
talasпe pozadjпe za trazeпje odgovora па 
najvece od svih pitaпja : kako је пastala 
i kako se razvjjala vasioпa. 

Poslednja glava је dodata pred samo 
izdavaпje knjige jer su, tokom priprema 
za stampaпje, otkriveпa nebeska tela do 
tada potpuпo пероzпаtе vrste. Daпas ih 
zbog njihovih osobiпa пazivamo pulsari; 
njihovo zraceпje se javlja u obliku kratkЉ 
impulsa izvanredпo pravilne periode. lako 
pisaпa potpuпo neocekivano, ova glava ne 
odstupa пј ро cemu od prethodnih. Опа 
sadrzi iscrpaп pregled svega опоgа sto se 
о pu\sarima sazпalo za prvih godiпu dапа 
proteklih od objavljivaпja vesti о otkricu, 
ukljucujuC:i i osvrt па teorije о pu\sarima. 
Dr Weekes је veoma dobro uciпio sto је 
dopisao ovu glavu, jer Ьi bez пје ova iz
vanredпo savremena kпjiga bila ne
potpuna. 

Kпjiga se zavrsava spiskom literature 
sredene prema glavama i indeksom poj
mova i autora. 

Procjtavsi "High-energy astrophysics" , 
citalac mora ostati duboko jmpresioniran 
napretkom ostvarenim u istrazivanju sve
mira. Trevor С. Weekes ovom kпjigom 
dovodi citaoce na same prednje linije 
fronta nauke. Put do njih ёitaocu ne bih 
trebalo da bude tezak jer је autor ucinio 
veliki napor da sto dostupnije izlozi ma
teriju. Veoma promisljeno izabrani crtezi 
i fotografije predstavljaju pri tome ve
liku pomoc. 

Sem ponekih mesta gde је dat veoma 
koristan kvantitativni pri\az proЬ\emima, 
knjjga predstavlja kvalitativni pregled 
posmatranja i teorija iz astrofizike 
visokih energija. 
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.,High-energy astrophysics" se moze 
najtoplije prepoгuciti Љokom astroпom
skom krugu titalaca. Takvu knjigu је 
zbilja trebalo stampati. 

Jelena Milogradov-Turi11 

The Earth in Space (ZemlJa u pro
storu) 
edited Ьу А. Н. Cook a11d Т. F. Gaskell, 
puЬ/isl~d f or tl~ Royal Astro11omical 
Society Ьу Blackwell Scierltijic PuЬlication, 
Oxford and Edinburg/1, 1968, 248 stra11a , 
95 Iilinga. 

Ova puЬ\ikacija predstavlja izdanje 
specijalnog toma uglednog geofizitkog 
tasopisa .,The Geophysical )ournal", pos
vecenog velikom engleskom nautпiku 
Sydney-u Chapmen-u povodom njegovog 
80 rodendana. U tom tomu, petnaestom 
ро redu, objavljeni su clanci Chapman
ovih kolega ј utenika, iz oЬ\asti u koj ima 
је profesor radio. Те cetiri nautne ob-
1asti koje duguju Chapman-u zahvalnost 
jesu: kinetitka teorija gasova, geomagne
tizam, visoka atmosfera ј astronomija. 

Prijatno nат је da se, ovom prilikom, 
podsetimo susreta profesora Chapman-a 
sa nasim naucnicima za vreme njegovih 
poseta Jugoslaviji, kao ј pomoc koju је 
on pгuZjo, 

Geofjzjtari i astronomi u licu pro
fesoгa Sydney-a Chapman-a pozdгavljaju 
predsednika komiteta prve Medunarodne 
Geofizicke godine, Ьivseg predsedпika 
Кraljevskog astronomskog drustva i 
tlana Kraljevskog drustva - najznatajnije 
nautne institucije Britanije Cije najvise 
priznanje nosi. 

Nase danasnje znanje о Zemlji kao 
nebeskom telu, mi velikim delom dugu
jems bas profesoru Sydney-u Chapman-u. 
Stoga је i naslov ove knjige veoma us
pesno odabran. 

Uvodni clanak posvecen licnosti pro
fesora Chapman-a i njegovom radu na
pisao је njegov kolega i ucenik, pozпati 
engleski fizicar V. С. А. Ferraro. 

Za tim uvodom sledi niz clanaka iz 
geomagnetizma, nauke koju је Chapman 
prakticno stvorio onakvu kakva је sada. 
C:lanci pripadaju najuglednijim istrзZi
vatima iz te oЬlasti kao sto su Akasofu, 
Sigiura i drugi. То su radovi najviseg 
naucnog njvoa, pjsanj za strucnjake jz 
te oЬ\asti. Predmet su im najaktuelniji 
proЬlemi danasnje nauke. Aktuelnost је 
najvaznija karakteristika ne samo tih cla
naka vec i сеЈе ove knj1ge. 

Dobar deo clanaka posve~en је prob
lemima visoke atmosfere Zemlje i uti
caju Sunca па пјu. 

Na опај deo koji obuhvata astroпomska 
jstrazivanja najvise cemo se osvrпuti , 
jer је to опо sto najvjse iпtercsuje ci
taoce ovog lista. 

Prvi od tih c laпaka, pod па lovom 
.,Planetarna magпetпa ро\ја kao test za 
djпamo teoriju", napisan је zanim\jivo, 
ј u пaj vecem svom delu pristupacпo 
cak ј ozbjJjпom astroпomu an1ateru. 
C:itaпje је veoma olaksaпo time sto autor 
S. К. Ruпcorп , prvo daje prcgled пasih 
dosadasnjih zпапја о magпetпim poljima 
clanova Suпceva sistema. Mi cemo ih 
ovde ukratko prikazati s obzirom па 
пjihov zпасај. 

Pre svega, пeposredna mereпja obav
ljena za vreme kosmjckih letova pokazuju 
da Mesec, Veпera ј Mars nemaju mag
netnog ро\ја јасiпе koja Ьi bi\a pouzdaпo 
merJjjva u graпjca.ma osetljivosti .magпe
tometara. 

Sa svoje strane, jonizacioni merni in
strumenti na kosmickim brodovjma sve
doce о odsustvu radijacionih pojaseva 
oko tih nebeskih tela, ј time пezavisпo 
potvrduju da njihova magпetna polja 
.moraju Ьiti jzvanredno slaba ako ne ј 
otsutna. 

О tome govore ј radjoastroпomska 
.mereпja zraceпja clanova Suпceva sis
tema. Za sada ј е, sem Zemlje, jedjno па 
Jupjteru zabelezena snazna aktjvnOI;t 
u radjo podrucju. Drugjm recjma, mag
netno polje koje је jedan od uslova za 
nastanak radiozracenja па nebeskim te
lima, radjo astronomskjm metodama na
deno је samo na Jupjteru. 

Postojanje .magnetnog polja na Jupi
teru moglo se ј ocekivati ako se pode 
od teorije da stalna komponenta .mag
netnog polja planete potice od tetnog, 
elektl'iёkj provodnog jezgra u kome se 
kao u dinamu, zbog rotacije, indukuje 
struja. Runcorn navodi da Ьi postojanje 
takvog jezgra moralo dovesti · do nepra
vilnosti u rotaciji planete. U slucaju 
Zemlje to је i zapazeno, dok Runcorn, 
na osnovu svojih ispitivanja kretanja 
Velike Crvene Pege na Jupiteru, dolazi 
do zakljucka da takve nepravilnosti pos
toje i u rotaciji Jupitera. О svemu tome 
mnogo podrobnije, na najvisem naucnom 
nivou, citalac се saznati iz pomenutog 
clanka. 

Rad R. А. Littleton-a "0 poreklu 
tektita" pristupacan је takode sirem krugu 
astronoma. C:!anak daje izvanredan, sazet 
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1 )asan preglcd dana~njeg stanja u tom 
polju. Posebnu vrednost predstavlja Ci
njcnica da u njemu nalazc svog odraza 
postojece suprotnosti u mШjcnjima о 
poreklu tektita, till malih staklolikih ka
rnicaka koji se mogu naci samo na poje
dinim mestima Zemljine kugle. Sam 
Littleton ne veruje da su to delici izba
ceni prilikom snaznЉ udara meteorita 
о Mesecevu povrsinu, kao sto se doskora 
mislilo. Littleton u ovom clanku iznosi 
svoju teoriju koja u sustini polazi od 
sudara dzinovskih meteorita, ali ne sa 
Mesecem vec sa Zemljom. Izbacene 
cestice poCiщu da kruze ро elipticnim 
orЫtama oko Zemlje, pri cemu dolazi 
do fokusiranja tog roja i deponovanja 
u antipodnim tackama u odnosu na 
mcsto udara. Vcoma interesantna idcja 
u jednom veoma modernom polju. Mozda 
Ы smo ј тј u jugoslaviji mogli j edпom 
dati prilog jsuazivanju tektita - tela 
za koja se ne zna sta su. 

C:lanak S. F. Sjnger-a "Poreklo Me
seca ј geofjzjcke posledice", pored preg
leda dosadasnjih teorija о postanku 
Meseca, sadrzi ј novu jdeju kako da se 
tom proЫemu prjde. Polazecj od posro
jece teorije zahvata Meseca Zemljom, 
Sjngcr predlaze da se unesu novj ele
menti u tu teorjju. Pretpostavljajuci da 
relativna ugaona brzjna satelita ј planetc 
jgra znacajnu ulogu no sto se do sada 
smaualo, Sjnger dolazi do veoma za
nimljjvih rezultata, kako za Zemlju i Me
sec tako ј za Mars i njegove pratioce. 
Prema Sjnger-u, zahvat Meseca mogao је 
dovesti do snazne vulkanske aktivnosti, 
kako na Zem\jj tako i na Mesecu, pre 
jedne rnilijarde godjna prjЬ!jzno. Posledicc 
toga Ы mogle Ьiti stvaranje Zemljine 
aunosfere ј okeana, kao i nejednak razvoj 
Mesecevih hemisfera (vjd(jjve ј nevid
ijjve u odnosu na nas). 

Rad F. Е. Roach-a i L. L . Smith-a 
"Posmatracko traganje za kosmickom 
svetloseu" zadjre u najaktuelnija kosmo
Joska jsuazjvanja. lako autorj nisu mogli 

doci do pozitivnih rezultata u merenju 
svet.osrj koja Ы poticala od pozadine 
ncba, а Ьila vangalaktickog porekla, 
njihov rad је Ьiо od nesumnjive korjsti. 
On је pokazao kojim putem Ьi uebalo 
u daljem traganju ј 'i. Rezultat daljeg 
istrazjvanja Ьi nam mogao pomoci da 
razumemo koji је od postojecih modcla 
svemira pogresan, а moZda ј da ukaze 
na sasvim novu mogucnost. 

Кnjiga se zavrsava studijom Colin-a 
А. Ronan-a ("Edmond Halley i rana 
geofizika. Staviti takav clanak na kraj 
Ьila ј е veoma dobra jdcja; zanimljivo ј е, 
posle upoznavaпja sa radovima na frontu 
danasnje naukc, videti gde је ona Ьila 
pre nepuпih 300 godina. Od Halley-a 
do Cl1apman-a, njegovih ucenika i sa
radnika preden је zЬilja ogroman put. 

Pored posebne vredпosti koju ovaj 
zbornik ima zbog juЬileja profesora 
Chapman-a, on се svakako predstavljati 
specijalistima geofizicarima i astronomima 
bogar izvor novih ideja ј podataka. 

Za jedпog studenta ili ozbiljnog lju
Ьitelja asuonomije, ovakva kпjiga је 
ncposredaп primer kako se stvara nauka. 
Na nivou ove knjige, stvari nisu zagla
dene i pukotine prikrjvene. One se jasno 
vide i ukazuju, onome koji razume pri
rodu, gde ueba uagati. Od veljke је 
vrednosti za mladog coveka kojj se zeli 
bavjri naucnim radom da vjdi da su 
proЫcmi otvoreni na svim stranama, i 
da jma jos mnogo da se uradj, 

Za sve zajedno ova knjga је lep prj
mer kako jedan veliki um, odan naucj, 
moze da jzmeni nasu sliku о svetu. 
Ostavljajucj za sobom citavu skolu sled
benjka kao sto је to ucinjo profesor 
Chapman, njegov doprjnos је time pos
tao jos vecj, 

ldeja da se jzdavanjem ovakve kпjigc 
oda poeast jednom zasluzenom naucniku, 
van svake sumnje, је veoma !ера. 

Ј. Milogтadov-Tuтin 

НА ТРЕЋОЈ СТРАНИ КОРИЦА: 

Путници са "Апола 12", приликом друге шетље по Месецу, дошли 
су до "Сервејера 3", који је спуштев ва Месец 19 априла 1967, па су 
снимили љегову стопу и љиве трагове, јер је летилица приликом спуш
таља два пут отскочила од Месечевог тла (слика горе) 

Сунце помрачево Земљом - један од вајвеличавствеввјих призора, 
према изјави астроваута - сввмљево филмском камером приликом пов
ратка "Апола 12" с Месеца (слика доле). 
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КОМЕТА BENNET 

Снимак Bennet-oвe комете од 1970-IV-10 у 
20 h 45m СЕВ. Снимили чланови Академ
ског астрономско-астронаутнчког клуба у 
Сарајеву. Фотоапарат "Зенит" З М са об
јектввом 50 /210 mm, ручно праliење· Изла
гаље филма Кодак плус X-PAN од 22 дина 
износило око 15 минута. 
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МОГЛА И ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ИЗЛАЗИТИ. 
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САВРЕМЕНО СТАЉЕ НЕБЕСКЕ МЕХАНИКЕ' 

Небеска механика, нао науна о кретаљу небесюrх тела уопште, доживела је 
периоде својих успона и периоде ослабљеног интересоваља за nроблеме нојима се 
она бави. У наше време, последљих двадесетаЈ< година, она доживљава усnон нанав 
досад није имала, успон квалитативно друнчији од ранијих успона. Овај усnон на
рактерише огромна ширина, на1<0 у nогледу броја људи Ј<Оји се баве nробле~шма 

небеске механине, тано и обиљем тих nроблема и љиховом nовсзаношћу са више 
сродних наука. 

Обиље проблема је последица с једне стране усnона друг~rх науна, јер су оне 
својим наnрет1<0м и отварале нове nроблеме астрономсЈ<е nрироде и омогућавале 
дубљи продор у нене од проблема ноји су раније били остављани nостранце нао не
решиви . С друге стране обиље проблема је , у много већој мери , последица увођеља 
нове врсте небеских тела, вештачЈ<их сателита, чије се нретаље мора nроучавати 
у понечем исто нао и нретаља осталих небеских тела , а у понечем на сасвим други 
начин. 

У след тано проширених потреба за теоријским истраживаљима ове врсте 
силно је порастао број људи ноји се баве небесном механином, манар и Ј<ао сnоредном 
струном. То више нису само људи Ј<оји из властитих побуда , руновођени стално го
рућом жељом за дубље упознаваље света ноји нас онружује , посвећују свој живот 
проучаваљу нретаља небесних тела. Сада им се придружују стотине оних ноји 
раде због ноннретних и неодложних потреба у другим гранама људсне делатности, 
на које се поненад гледа нао на сванодневни (чан више-маље рутинсни) задата1<. 
У таквом мноштву научиих раднина те врсте нема више ни велинана ноји својевре
мено натнриљује све друге - нема их или још нису довољно израсли (Наиме било би 
сасвим неприродно очекивати да овај нвантитет не уроди и одговарајућим нвалитетом; 
много је природније да ће даљи развитан, даља разрада проблема, довести до потребе 
крунисаља досадашљих резултата, а тада ће се већ наћи и велинани да ово нрунисаље 
обаве). 

Специјалисти у небеској мехаввцв 

Обиље проблема нојима се данас бави небесна механина има за последицу и 
то да више скоро и нема свеобухватних стручњана за небеску мехашшу. На почетну 
првог великог успона ове научне области, одмах после Њутна, свани онај ноји се 
бавио небеском механином бавио се у велиној мери и другим гранама астрономије 
или још чешће математине - не само ради животне егзистенције већ и због тога 
што је тадашља ширина небесне механине то допуштала. Касније се све више ствара 
тип стручњака само за небесну механину, поред мешовитих стручљана за поједине 
области астрономије (или математине) и за одређене области небесне механине. Данас 
већ више нико не може да се бави свим проблемима небесне механине, чан не ци па
сивно, тј. да само познаје све љене проблеме. 

Ширина проблема довела је до специјализације и у небесној механици, нао и 
у другим наунама, али не тано изразито нао у ненима од љих. Наиме поједини проб
леми небеске механине су нарасли толино да појединац може да се дубље бави само 
једним од њих, евентуално са два-три маље или више сродна проблема (или пан 
једним од њих као основним, а другима узгредно). Тано данас већ имамо (не званичне!) 
специјалисте за теорију орбита, проблем три тела , динамину звездних система, ро
тациона нретања, астродинамину итд. Подела наравно није стринтна, нити било где 
официјелно прихваћена, али данас би било несумљиво сваштареље нада би нено 
сматрао да се може бавити солидно свим овим проблемима . 

1 Предаваље одржано на Сенцији за астроцомију Друштва матем., физичара 
и астронома СР Србије, Београд, 17. 4. 1969. 
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Обнова теорије орбита 

Под теоријом орбита обично се подразумева изналажеље елемената путаље 
на бази nосматрачЈ<ОГ материјала. Још пре двадесетак година изгледало је да су сви 
важни nроблеми у овој области решени, онолико колико се могу решити. Поред 
неколико оnштих метода nостојало је већ и мноштво (nризнатих и неnризнатих, ус
nешних и неусnелих) сnецијализованих метода - за блисЈ<а nосматраља, за велике 
интервале између љнх, за комете, за nланете са hlалим еЈ<сцентрицитетом, са nознатим 
дневним нретаљем, за мале нагибе , одн. за путаље у равни енлиптине , за нружне 
путаље , за ону или ову врсту елемената путаље итд. Међутим, све већа уnотреба и 
ефинасност елентронских рачунара унели су у теорију орбита нову онолност, ноја 
оланшава рачун , али и о нојој се мора водити рачуна nри нонструнцији сване методе 
за одређиваље елемената путање (а дужина унуnног рачунаља је дошла у други nлан, 
нао маље важна). Услед тога nојам оnште методе сада садржи и оnштост у nогледу 
средстава рачунаља, па се нао стварно оnште могу С111атрати само она коју је дао Kusta
anheimo и метода коју сам ја недавно nублиновао. 

С друге стране и nрецизност ноју омогућују ови рачунари учинила је многе 
од ранијих метода безnредметним, шта више nоставило се сасвим умесно и питање 
о целисходности било накве nутаље на бази три nосматраља (тј. да треба давати nред
ност методама које одмах користе сва расnоложива nосматраља, односно велиЈ<Н 
број љих). Моје методе (и она из два nосматраља и дневног нретаља и она оnшта) 
ишле су уnраво за тим да се још nровизорна орбита одреди што тачније. 

Још више нових момената унели су у теорију орбита вештачни сателити. Ту 
су се јавиле многе нове онолности о н ој има треба водити рачуна : већ у периоду nо
сматраља на бази нојих се одређују елементи nутаље долази до nоремећаја који имају 
незанемарљив утицај на тачност рачунсних елемената (нарочито отnор атмосфере), 
средње нретаље је јако променљиве (па и елементи путаље уоnште), недовољна од
ређеност нених утицаја и брза nривидна нретаља, услед чега добија важност велики 
број посматраља (манар и са маљом прецизношћу) него код малих nланета или но
мета, чан nотреба коришћеља врло грубих nосматраља (нод нојих нису довољно тачно 
nознати не само положаји већ ни времена nосматраља!), коришћеље сиихроних 
посматраља са разних станица, велики утицај Земљине сnљоштености (услед бли
зости тела), nотреба неодложног одређиваља елемената nутаље (па и ефемерида за 
најближе временске периоде) нтд. 

Све ове околности су у толиној мери измениле одређиваље путања за веш
тачне сателите да су од ранијих метода остали само nринципи. Штавише већ начин 
одређиваља путаље требало би да омогућава да се насинје, из nромена елемената 
nутаље, могу одређивати узроци ноји те промене изазивају, нарочИто боље nрецизи
раље дејства недовољно познатих узрока. На тај начин теорија орбита вештачних 
сателита постаје усnешно средство за праћеље ових небесних тела и брзо nредсна
зиваље љиховог нретаља у ближој и даљој будућности (користећи махом централи
зоване nрикупљаље nосматрачних податана и љихову аутоматсну обраду, који омо
гућују такође изналажеље корекција које треба дати нретаљу сателита да би се nо
стигла друга - жељена- путаља) . Али она све више постаје помоћно средство 
за наснију анализу nромена путаља, да би се nостигло боље уnознаваље разних nа
раметара ноји утнчу на кретаље сателита (моменти инерције Земље у односу на спољну 
тачну, тј . љени "nараметри сnољне гравитације'', љена сnљоштеност и друге наран
теристике љеног теоријског елиnсоида, густина атмосфере на разним висинама и 
промене које у љој настуnају, nритисан Сунчевю.. зрана итд.). Тано је теорија орбита 
nостала практична грана небеске механине, од нористи геодезији и геофизици, па 
и физици Сунца. 

Кретаље планета в проблем три тела цавас 

ОлаЈ<Шана уnотреба електрощ::них рачунара дала је могућност да се масовно 
израчунавају могућа коннретна решеља у ограннченом nроблему три тела, нарочито 
могуће периодичне путаље тела бесконачно мале масе. Мноштво таквих путаља, 
сродних или различитих по својим параметрима, омогуhује љихово упоређиваље, 
дубље nродираље у nрироду могуhих решеља, па тиме подстиче и на даља теоријска 
изучаваља овог nроблема. Због тога данас у астрономсној литератури често нанла-
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зимо на радове из домена ПЈ?Облема три тела (па и на "јано ограннчен" nроблем четири 
тела - сателит У nољу де)ства Земље и Месеца, а уз nореh!ећајно дејство Сунца). 
При то~е се на основна тела не гледа више као на тела која се обавезно крећу по 
кружно) nутаљи, већ се све више срећу радови у којима је ова nутаља елиnтнчна. 

У вези с~ nроблемом три тела, занимљиво је nоменути да је лунарни асnент 
тог ПЈ?обл~ма, Т). одређено конкре:но р~шеље в_езано за кретаље Месеца, у облику 
теориЈе H•II-Browna , доживело СВОЈ триЈумф. С Једне стране врло оnсежна директна 
нумерична решеља диференцијалних једначина кретаља Месеца, омогућена већ на 
почетку ере ел~ктронских мозгов~ , nоказала су nуну сагласност са рачунима изведе
НИhl на ба~и H•II-Bro\vnove теориЈе . С друге стране и два емnиријсна члана уведена 
том теорИЈОМ нашла су своје објашљеље у секуларним и краткоnериодичним nро
менама брзине ротације Земље око своје осе. 
. ВеЛИЈ<Н значај функционалних редова за решаваље nроблема три тела ставио 
)е "?ново на дн_евни ред nитаље конвергенције редова који настају развијаљем фун
I<ЦИ)е nоремећа)а (или њених делова) у ред. Решеља се траже не само у стеnеним 
већ све више и У тригонометријским редовима (или номбиновано), и то не само за 
nробл_ем три тела , веh уоnште на N тела nланетсног тиnа. Утврђени су у многим 
случа)евима nотребни или довољни услови за конве!'генцију таквих редова, тако 
да се и У овом nравцу кораннуло знатно даље од ранијег стаља (нарочито је •mтере
саитио nоступно nоме~аље горље границе nараметра Hill-ovih редова, а танође да је 
доказана конвергенцИЈа неких редова за које се раније сматрало - без дш<аза _ 
да су дивергентии). 

Уско везано са nроблемом три тела је и савремено рачунаље nоремећаја у 
нретаљу тела , У односу на нену nретходну орбиту. Пре свега као nретходне орбите 
nочеле су се, nоред кеnлеровских nутаља, све више користити путаље на бази nрив
лачне снаге два ~инсна центра, nонекад путаље добивене осредљаваљем самих јед
начина nopeмeha)a, а nонекад и периоднчне nутаље нађене по Poincare-y. Полазеhи 
од таквих nутаља, комбиноваљем аналитичних и нумеричких метода, nрелази се 
вр!Iо често на израчунаваље "nолуоnштих" nopeмehaja, тј. оnштих nopeмehaja nри 
НОЈИМа су не!<и nараметри .Финсирани, а по другим nараметрима се врши развијаље 
У Р.едове, ЧИЈИ се ноефици)енти изналазе не аналитички веh нумерични (оnет захва
љу)уhи брзини електронских рачунара). 

Оnшти nоремеhаји у виду ~еnених редова, кано у nроблему три тела тано 
и за више тела, губе све више значаЈ, углавном због секуларних чланова , јер не h\ОГУ 
више да довољно корисно nослуже ни за нвалитативна ни за нвантитативна одре
ђив~ља кретаља небесног тела. Али насуnрот томе nуно наде nружају тригономе
ТР':fЈСI<И редови са што nовољнијом номбинацијом аргумената (поненад и у комбина
ЦИЈИ са стеnеним редовима по малим nараметрима , за ноје је конвергенција сигурна) 
или nан редови по сnеција.лиим фуннцијама. Beh nостигнути резултати иду у nрило; 
мишљељу ~а he се положаЈИ - бар за веhину небеских тела - моhи једном рачунати 
за било КОЈИ временски период, а да нисмо можда далеко ни од доназа стабилности 
Сунчевог система. 

Астроцвиамвка 

· Под овим називом данас се nодразумева теорија кретаља вештачних небеских 
тела (мада не сасвим аденватан, овај назив је у све чешhој употреби, углавном због 
краткоhе и f!едостатка бољег израза). 

ТеорИЈа кретаља вештачких сателита се у много чему разлинује од теорије 
кретаља nриродних небесних тела, па се често мора на сасвим нов начин nрилазити 
решаваљу неких од питаља у вези са нретаљем вештачких сателита. Тој околности, 
као и антуелности nотреб_а за решаваљем ових nроблема, треба приписати чиљеницу 
да се данас огроман броЈ (можда и nреко nоловине) научних чланака са nодручја 
небеске механике односи управо на вештачке сателите. 

Ту до;11азе У обзир сасвим нови утицаји, о којима нема nотребе да се води ра
чуна У теорИЈИ кретаља nриродних небеских тела. То су велико дејство несфернчности 
Земље (или уопште планете) услед близине сателита , нод веhих захтева за прециз
ношhу мораhе се водити рачуна и о неједнаности енваторских nреЧНИЈ<а па чан и 
о неправилном распореду маса на Земљи, nритисан Сунчеве светлости (нез~емарљив 
код ланих сателита велике nовршине), бораван сателита у сенци и ван ље, отnор 
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ваздуха са многим љеговим nроменљивостима, утицај ротације сателита (односно 
љегова ротација нао nосебан nроблем) итд. 

Све то чини теорију nopeмehaja врло важном у астродинамици, али у нешто 
друнчијем облину него нод nланетсi<ОГ систе,'\\а. При томе су све методе ноје 
имају нагиб или СI<сцентрицитет у имениоцу nостале само сnецијалне методе, 
неnрименљиве за случајеве малих нагиба или малих енсцентрицитета. Али и оне 
методе 1<0је су нористиле развијаља у редове по стеnенима еi<сцеитрицитета или на
гиба nостале су неуnотребљиве за случајеве над је сателнт лансиран nод велиним 
нагибом или са јано издужено~1 nутаљом. Због тога се у једнач1mама за npalieљe 
нретаља вештачних небесних тела траже све нове и нове методе, јер старе и досадашње 
не задовољавају све nотребе. При томе долази до изражаја све више Lagrange-oв об
лин са nочетним nоложај ел\ и nочетном брзином нао веi<торсним елементима (fr0 + 
+gv0 ) . Траже се нови изрази за f, g и за љихове nopeмeliaje, јер је то изгледа једини 
начин да се обухвате сви могуlш случајеви, тј . да се добије оnшта теорија. 

Посебна ОЈ<Олност нод теорија нретања вештачi<ИХ сателита је чиљеница да 
многи од утицаја, ноји се морају узети у обзир, нису још довољно nознати, па се 
морају узимати само nриближно, уз одређене nретnоставне (наnр. модел расnореда 
густине атмосфере у зависности од висине над Земљом и од nоложаја nрема Су1щу). 
Али се то мора тано обрадити да омогуhује срављиваље nоложаја израчунатих по
моhу тано базиране теорије са положајима одређеним из посматраља. -А онда долази 
мноштво инверсних задатана астродинамине: на бази О-С проверавати теорију, одн. 
одређивати норенције поједнних приближно узетих nараметара. Наnример за ат
мосферу се најпре претпостави да је, бар у горљим слојевима, хомогена и да слојеви 
ротирају истом брзином а да густина слојева оnада по одређеном занону. Затим се 
на бази теорије одреди нано од вредности параметра из тог занона зависе промене 
елемената лутаље, да би се из тих промена нашле норенције параметра. Са довољно 
поправљеним параметрима иде се на теорију Ј<оја узима у обзир nромене у брзини 
ротације атмосфере (са слојевима и са временом - и то само регуларне номпоненте 
промена, дон се за хаотичне номnоненте мора претпоставити да имају међусобно 
поништавајуhе дејство!). После тога се тражи зависност nромене елемената од про
мена у ротацији, па 0-С итд. 

Слично се поступа напр. и са параметрима Земљине фигуре (сnљоштеност, 
разлина у енваторсним пречницима, параметри спољне гравитације). На тај начин 
астродинамина даје nостепено све прецизније одговоре иа разна nитаља везана за 
Земљу и љену атмосферу . А што је најважније, ово је једини пут за одређиваље 
тих величина онолино nрецизно нолино се то сада чини - дирентна мереља су не

могуhа, или у многоме превазиђена, или nai< служе нао nомоhно средство методама 
небесне механине. 

Небеска мехаиика као корисиа и експеримеиталиа иаука 

На тај начин је небесна механина постала (од више-маље ларпурлартистичне) 
врло nрантична науна, од ноје друге науне имају оnиnљиве нористи. Геодезија и 
геофизина су највише заинтересоване за методе небесне механине. Повезиваље 
геодетсних система и меридијана у једну целину, досад најnрецизније одређиваље 
дужинсних база за геодетсне nремере, па и тачнији nоложаји nојединих тачана, 
све је то омогуhено nосматраљем вештачних сателита- уз nотребну nретходну тео
ријсну обраду, данле уз noмoh небесне механине. Облин геоида добија већ и танве 
финесе нао .што је мала разлина у енваторсним пречницима, данле ноначно је утвр
ђена троосност геоида, захваљујући математсним анализама nоремећаја у нретаљу 
н ен их сателита. 

Својства Земљине атмосфере, нарочито љена густина на nојединим висинама, 
не могу се одређивати неnосредним мерељем, већ се то постиже анализом nореме
ћаја ноје отnор ваздуха ствара у нретаљу сателита, а то је један од "обрнутих задатана" 
небесне механине, сличан ономе који је решаван nри откриhу Неnтуна. 

И још многе друге, маље или веће, нористи дала је небеска механика уз помоћ 
вештачних сателита. Да не би било несnоразума, треба одмах истаћи да се не може 
свани сателит иснористити за све врсте ових истраживања. Hanp. сателит са скоро 
нружном nутаљом може бити искор~:~шћен за утврђиваље густине атмосфере на од
ређеној висини, а сателит са јако издуженом путаљом може бити искоришћен за 
прецизније формулисаље закона по номе се та rустина меља. Ано за неки nостављени 
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~роблем није nогодан ниједан досадашљи сателит, може се nланирати и лансирати 
Један нови сателит, са карактеристинама које ће омогуhити nринуnљаље nодатана 
за решељ~ тог nроблема (било са тим циљем као најважнијим за тај сатепит , било са 
љим нао Једним од nратеhих задатака) . 

Танвим nостављаљем задатана, небесна механина је nостала у неi<у руну и 
енспериментална ~щуна. Треба напр. исnит~ти дејство треhег и четвртог члана у 
изразу за_ поте_нци)ал Земље. Ради .~ога се наЈnре теорнјсi<И утврди нод нанве лутаље 
сателита Је деЈство тих чланова наначе, па се лансираље прилагоди томе. Вероватно 
да ниједан сателит Ј:~Ије лансиран без одређене еi<сnерименталне сврхе, а нени од 
љих су имали и покОЈИ небеснол1еханички задатан (nоред онога што се може иснорис
тити из осталих принупљених податана). 

У експерименталности небеске механине се иде тано далено да се nомишља 
на прилагођеност нених ~ателита за проверу релативистичних утицаја, тј. проверу 
основних поставни теорИЈе релативитета на бази оних љених ефеi<ата који се могу 
мерити, ако се сателит подеси таЈ<о да ови ефенти дођу до мансималног изражаја 
и постану мерљиви. Разрађују се понегде и утицаји гео.'\\агнетног nоља (или инду
нованих струЈа при нретаљу нроз танво поље), затим утицаји индуноване магнетизације 
и сл., између осталог и ради могуhности провере неi<ИХ својстава геомагнетног поља 
и промена ноје оно трпи деловаљем корnускуларних потока са Сунца. 

Може се рећи да врсту непосредно норисног енсперимента nредставља и ра
чунаље стотина и хиљада пут~ља замишљене небесне летилице, на1<0 би се међу љима, 
нористећи се и интерnолаци)ом, одредила она лутаља која he најбоље омогуhити 
извршеље одређеног задатна (наnр. долазан до одређене тачне на Месецу, у одређени 
регион Марса, или nак nролазак на одређеном растојаљу од nовршине небесног тела) , 
а да се затим на бази nолазних параметара те лутаље одреде nотребне nерформансе 
за лансираље. 

У СКЛ?nу норисности небесне механине на овом стадију љеног развитна треба 
поменути и )едну љену важну помоh својој породици, астрономији, noмoh у nре
цизни)ем ~дређиваљу фундаменталних астрономсi<ИХ константин. Познато је да овај 
систем н_иЈ~ имао интерну усаглашеност ни са ранијол1 прецизношhу nосматраља. 

Питаље Је Јако заоштрено одонда када су знатно nовеhане могуhности nрецизнијег 
одређиваља нених од астрономских нонстанти (наnр. астрономсна јединица је Ј<О
ришћељем радара утврђена са бар 10 пута веhом тачношhу него раније). Зато је 
Међународна астрономсна унија одредила номисију која је извршила ревизију сис
тема фундаменталних астрономских константи, при чему је улога небеске механине 
била врло велика, јер нису све те константе независне међусобно, веh их nовезује 
неколико образаца небеске механике. 

Још иеколико група проблема иебеске мехаиике 

Има још неколико области небеске механине које овим нратким nрегледом 
нису обухваћене, али које су савремене и у којима се много ради, па hy се на нрају 
и на љих летимично осврнути. 

То су на првом месту nроблеми ротације . Код вештачких сателита је врло 
важно и ротациона кретаље, шта више поназано је да потnуно одвајаље ротационог 
од прогресивног нретаља вештачког небеског тела није увеi< довољно оnравдано. 
Осим тога и високе техиичке могућности за одређиваље времена ротације Меркура 
и Венере траже теоријску разраду, како би се те техиичке могућности у nуној мери 
искористиле. Због тога се проблемима ротације небеских тела посвећује поново nажља, 
а нод вештачких сателита било ротација сама за себе, било nовезано са nрогресивним 
кретаљем сателита. 

У вези са тим су и nроблеми динамичке стабилизације у нретаљу сателита, 
али ови nроблеми својом главнином излазе из nоља дејства небеске механике, јер су 
и по природи проблема и по начину обраде скоро искључиво nроблеми обичне ме
ханике (nри чему треба имати само елементарна знаља из небеске механине). 

Много више од тога, небеској механици припадају проблеми космичних ран
д~вуа и проналажеље најповољнијих услова да се овакав рандеву усnешно оствари, 
ТЈ. да се две летилице приближе и повежу уз минимум утрошна горива. Те врсте 
су и проблеми повратка из носмоса у атмосферу Земље, и nоред тога што су они 
везани врло уско са другим наукама (посебно са аеродинамиком). 
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И на нрају врло богато тле на нојем ради велиЈ<И број небесюiХ механичара 
је тле динамине звездаЈrЈiХ система. Ово тле захтева методе одређиваља орбита ноје се 
у многоме разлинују од nростијих модела небесне hlеханине. Ту имамо посла са пара
лелним одређиваљем више орбита различитих тела , данле серије орбита, уз вођеље 
рачуна не о лојединачном већ nретежно о колентивном узајамном дејству. У последље 
време се у танвим системима , у олштем звезданом пољу, проучава и формираље 
лш<алних nотона . Отнриће тзв. трећег интеграла , и поред полемике КОЈа се води 
око љега и којом ј ош није зю<ључено да ли се ради о доиста новом интегралу или 
само о новом развијаљу у редове, поназује ипак да је ово поље рада за небеску ме
хашшу врло ширшю . 

У ованвим истраживаљима велm<у ломоћ, поред теоријсног апарата, лружају 
и елентронски рачунари , јер формираље модела н исnитиваље љихове еволуције 
(ради nрошлости или будућности , у сва1юм случају ради објашњеља садашљег стаља) 
је већ традиционални метод рада у динамици звезданих система , а он захтева огромне 

интеграције. 
Кад смо већ нод улоге рачунара , nодвуцимо да они умногоме оланшавају 

посао небес1юј механици , а истовремено отварају шире могућности да се сматра ре
шењем и оно што се раније није сматрало тю<вим (због немогућности ефективног 
извршеља) . Као пример за то нека nослужи да су De1aunay-oви коефицијенти (из 
теорије поремећаја) раније захтевали 20 година рачунаља, а сада се рачунају за маље 
од сата. 

Бож. Пойовић 

"АПОЛО-13", ПРВИ НЕУСПЕХ У СЕРИЈИ СПУШТАЊА НА МЕСЕЦ 

Према ллаЈrу америчне Националне управе за ваздухолловство и васиону 

(NASA), из базе у Кејл Кенедију, 11 априла 1970. године, тачно у 21 h 13 m, ло југо
словецсЈ<Оhl времену, усnешно је лансиран васионсЈ<И брод "Аnоло-13" са тројицом 
астронаута, командантом Џемсом Ловелом (James Lovell), лилотом Месечевог мо
дула Фредом Хејзом (Fred Haise) и Џоном Свајџертом (John Swigert). У последљем 
тренутку астронаут Томас Матингли (Thomas Mattingly), предвиђен као пилот ко
мандиог модула, устуnио је због болести своје место Џону Свајџерту. Раиета за лан
сираље и овога лута била је већ стандардна, тростелена ракета "Сатурн-5". Циљ 
овога лета, у оквиру програма "Аnоло" , био је слуштаље Месечевог моду ла "Аква
риус" са астронаутима Ловелом и Хејзом на Месец (област Фра Мауро), затим низ 
научних и других ексnеримената на Месецу и 1юначно заједничко враћаље са Свај
џертом, у матичном броду (номандно-сервисни модул) "Одисеј", на Земљу, у таласе 
Пацифика. Цео подухват је требало да се изведе у трајаљу од око 10 дана, и nред
стављало је треће америчко искрцаваље посаде на тле нашег најближег суседа. 

Ако изузмемо маљи квар при лансираљу (један од лет ракетних мотора првог 
степена ракете-носача престао је да ради раније него што је то било предвиђено, 
но без последица ло лет), онда ово лансираље спада у једно од бољих у оквиру овак-

dve orbite oko Zeшlje 
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Нейредвиђена йуШања "Айола 13". -КрсШићем обележено месШо zде се брод налазио 
у ШренуШку квара. 
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вих летова. Даљ~ је све ишло ло план~ и одвијало се заиста у најбољем реду. Екипа 
космонау:а тако ЈС с~!Гурно водила свОЈ брод no nредвиђеној путаљи, да је контрола 
лета У Х)устону одустала од једне ллаш1ране норектуре лутаље . 

~ве ЈС то тако тенло no плану, уз уобичајене ТВ-емисије, пуних 56 часова 
лета, ТЈ. до 328.000 км. од Земље. Тада је дошло до непредвиђене експлозије у сер-

ОшШећеии 
сервисии 

моду л 

висном модулу брода (део матичног брода "Одисеј"), која је уништила две од три 
логонске ћелије, тано да су залихе кисеонина и остали фактори битни за нормалан 
живот и рад nосаде били изненада сведени на минимум. Одмах је закључено да од 
слетаља на Месец нема ништа, да је план у том погледу потпуно пропао, ла су пре
дузете нове мере да се nосада врати на Земљу. Ова непредвиђена драма у васиони 
одмах је аЈrгажовала најемин~нтније стручљаке контролног центра у Хјустону, који 
су уз ломоћ савремених комПјутера морали за најкраће време да се прилагоде ново
насталој ситуацији. Почела је драматична трка са временом да се одреде услови 
нове лутаље, начин нове технике сnуштаља брода на Земљу, срачунаваље неопходних 
резерви воде и кисеонина за рад посаде и низ других nодатака од виталног значаја 
за успешан nовратан посаде на Земљу. Стручљаци центра у Хјустону и огроман 
технички апарат успешно су положили овај испит: каnсула са космонаутима срећно 
се спустила у таласе Пацифика 17 априла 1970. године у 17 h 07 m. 

Шта се у ствари догодило? Једна изненадна експлозија (чије се nоренло у 
овом тренутку још није идентифИЈ<овало) nореметила је рад и оштетила знатно сер
висни моду л. Како је у љему смештено "срце сложеног механизма васионског брода", 
то су лланиране количине кисеонИЈ<а, воде, светла и других извора енергије биле 
сведене на минимум, ла је зато требало што пре вратити брод натраг на Земљу: Из 
центра у Хјустону посади је одмах наређено да даљи лет ка Месецу прекине, да се 
смести у Месечев модул "л.<вариус" и да у љему, као у чамцу за спасаваље, крече 
одмах ка Земљи. Због сложеног маневрисаља, које би nроузроковало даљи боравак 
у свемиру, космонаути су морали ипак да оду до Месеца, да га обиђу и да се одређе
ном путаљом врате у зону предвиђену за спуштаље. Примељена је нова техника слуш
таља, да би се посада ослободила Месечевог и сервисног модула непосредно пре 
уласка у Земљину атмосферу . Око шест часова пре него што су се спустили на Па
цифик, комплетна посада је nрви пут после експлозије прешла заједно у командни 
модул. Чланови посаде су наиме до тада боравили делимично у Месе~евом ; односно 
У командном модулу. Затим су се космонаути уз ломоћ свог командног модула и 
Месечевог моду ла "Анвариус", који су били још увек слој ени, ослободили од- оште
ћеног сервисног модула. Касније су се, помоћу створеног ваэдушног притиска , носмо
наути ослободили и од Месечевог модула, који им је овога лута спасао ~ивоте. l(о
манднli моду л "Одисеј'! одбацио је Месечев моду л "Аквариус" на oi<o 1,5 час пре 
слетаља, тако Да је у горље слојеве атмосфере ушао само командни .модул ~са космо
наутима, каи6 је то и до саДа било уобичајено. Само слетаље и налажеље калсrуле 
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са посадом у таласима ПацифШ<а, прошло је нормално, чак одлично обзиром на све 
познате околности. 

И поред неуспеле мисије са бродом .,Аполо-13" у погледу спуштања људи 
на површину Месеца, овај лет је показао да су техничке могућности ансамбла ко
мандно-сервисни модул и Месечев модул веЛИЈ<е и да посада храбрих људи удаље~а 
хиљадама километара од наше планете није препуштена сама себи . Читава армиЈа 
стручњака свих специјалности будно мотри на сваки командни сигнал , спремна д~ 
ако затреба- као што је то сада био случај -уложи све снаге да у скоро изгубљено) 
ситуацији нађе ипак најоптималније решеље. Треба овде додати и то да су амерички 
носмонаути у критичним тренуцима овога лета, испољили изванредну храброст 
и присебност и да су без ИЈ<аквих знакова паиИЈ<е извршавали све ком~де. Овакво 
држаље посаде, ефИЈ<асан рад стручних екипа '":( К?Мандн~м центру у Х)устону, као 
и љихово узајамно повереље, послужиће у краЈЉОЈ ЛИНИЈИ , као охрабреље будуliим 
носмонаутима и техничким стручњацима који раде на реализацији васионског прог
рама . 

Драzан Кнеже1иli, дийл. инж. 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСМАТРАЉУ МЕСВЧЕВОГ ХАЛОА 

Дана 18-ог марта 1970. год . у среду, после 20 h, уочио сам појаву Месечевог 
халоа . . . 

Иако ова оптичка појава не спада у домен астрономиЈе у на)ужем смислу, 

она може бити интересантна и са становишта физИЈ<е атмосфере и сродних наук~, 
па заслужује да љен опис буде забележен. Сам феномен осим тога, добро ил_уструЈе 
понашање светлости у атмосфери Земље под одређеним условима. Феномен )е први 
пут констатован у 20 h и 40 минута С .Е.В. 

Део халоо11оz йрсШена јуж
но од Месеца. ФоШоайараШ 
"Altix" ј - 50 mm Ј: 2,9· 
Ексйонажа 20 секунди. 
Фил.м "Orwo" 20 дина. 
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Месец стар 11 дана. Облачност интензивна; звезде видљиве до четврте при
видне величине. По врло грубој процени хало је имао угловни радијус 20 до 23 
степена . Даља посматраља и прецизнија опажања, онемоrућнло је наоблачење . У 
међувремену су извршене припреме и за евентуално снимаље. 

Оно 21 h цео прстен халоа био је добро видљив. Направљена је тачнија скица 
и прве фотографије. У 21 h и 13 минута довршено је скицираље и поновљено сни
маље . 

Халоов положај, пречник и ширина су одређени према оно мало видљивих 
звезда. 

Призор светлог халоа према тамнијој позадини био је сличан сродним поја
вама (дуга, боје Суичева заласка и изласка и сл .) леп и импресиван . 

На спољашњој страни круга на
лазили су се Регулус - ех Leonis са 
истока , и Прокион - ех Canis minoris 
на југозападу. Халоов круг је прола
зио између ех и ~ Geminorum (Кастор 
и Полукс) тако што је ~ Geminorum 
додиривала унутрашљу ивицу халоа . 

Ови подаци су омогућили да се 
добије прецизнија слИЈ<а облИЈ<а , поло-
жаја, угловног пречнИЈ<а , и ширине 0

11 халоа. Ширина прстена била је З до 11 
3,5 привидна Месечева пречника . 

По мом мишљењу радијус халоа 
од 18 марта 1970. године износио је 23 
степена, с тнм што је мереље вршено од _-=;о_•_+-"'-<:-..:.....:,..-----""7'""+----=-
центра Месечевог диска до средље ли
није халоовог nрстена . Податак се од-
носи на тренутак који nредочава скица -10 /.. ect н,. i Й 
- тј. 21 h 13 минута С .Е.В. Тачност 
овог занључка је у велИЈ<ој мери за-
висна од ефикасности метода nосматрања, које је уз то сnроведено без уnотребе 
угломерних инструмената. 

Строго узев угловни nречник ЈСiалоа има тачност у границама од 1-ог степена. 
Унутрашњи руб nрстена чинио је скоро изразиту границу између светлог и тамног; 
наnротив на спољашљој страни прелаз је био скоро коитинунран. 

Можда највише nажље у овде описаној nојави заслужује нонстатација боја 
у халоу. Присуство боја на халоовом nрстену је уочено већ у nочетку посматраља. 
Интензитет и распоред боја у току целог nосматрања нису се мењалн. 

Боје су биле расnоређене у виду концентричних појасева на халоовом прстену. 
На најмаљем угловном одстојаљу од Месеца налазио се круг зелено-жуте боје; по 
слободној процени најближе боји линије у Сунчевом сnентру која одговара таласној 
дужини од 5.000 ангстрема. 

Средља линија nрстена је одавала бледо сиву светлост без боја сличну светлу 
Млечног пута гледаног под nовољним атмосферским условима са веће надморске 
висине. Сnољљи руб nрстена био је скоро монохроматски nлав , а таласна дужина 
боје nриближио 4.500 ангстрема . Сјај сnољашњег обојеног појаса био је 2 до З пута 
слабији од интензитета светлости унутрашљег појаса. 

Најзад у nогледу форме халоовог nрстена: у 22 h у својој најисточнијој и нај
западнијој тачни хало је показивао одстуnаље од нружиог облика, задржавајући 
за нратно време изглед елиnсе чија је аnсндна линија била nаралелна са хоризонтом, 
с тим што је разлика веЛИЈ<е и мале осе износила приближио 2 стеnена. 

Пошто је та nојава била нратнотрајна а каснија, прецизнија nосматрања је 
нису потврдила, она није узета у обзир прилИЈ<ом одређиваља угловног преЧНИЈ<а 
халоа. 

Пошто је хало скупни назив за већн број мање више сродних појава оптичке 
природе, ноје се јављају као последица утицаја ледених кристала у атмосфери Земље 
на правац Месечеве односно Сунчеве светлости, за описани хало се предлаже ила
сифИЈ<ација која га ближе одређује. 
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На основу до сада нонстатованих чиљеница описани хало спада у ред регуларних 
кружних Месечевих халоа насталих рефракцијом и рефленсијом у области више 
тролосфере. 

Ти~1е би извештај о посматраљу био углавном исцрпен. Анализа констатованих 
чиљеница и далекосежнији приступ објашњељу појаве о којој говори извештај, 
могао би да уследи тек после евентуалног улоређења са резултатима посматраља 
вршених са других места, уз ломоk олтичних разматраља и теорије халоа. 

Дpazyi"iiuн М. Гајић 

Астровомско штвво ваших старих 

АПОКРИФ О ЕПОХУ 

Апокрифи су дела версне садржине, али које је званична црнва одбацила t<ao 
лажна и противна правоме учељу. Улрнос томе, они су били чест облю< средње
веновне нљижевности, радо су читани и лревођени , и нод нас и у другим земљама. 
Осим оних ноји се баве иснључиво питаљима вере, било је алокрифа и са садржајем 
ноји и за нас може бити од значаја. То су нарочито апокрифи о Еноху и Вароху, 
у н_ојима се говори о небесним појавама, ла чан и о лету на небо. 

На Енохове лустолов~mе - можемо их слободно тако назвати - било је веk 
раније прилике да се осврне ("Васиона" 1960, бр. 1, стр. 7), поводом једне хипотезе 
о доласку на Земљу биhа са неког другог света . Наши сrари , разумљиво, нису могли 
ломишљати на тако нешто читајуhи како се анђели труде да Еноха упуте у неке ос
новне појмове о нретаљу Сунца, Месеца и звезда, али ово граднво морало их је за
нимати својом неуобичајеношkу и маштом. 

Потомак Ада,\\овог треkег сина Сита и Ситовог унука Каинана. Енох је био 
предак Нојев , а овај је био дед Арфаксадов- све по Старом завету . Љихова имена 
наводе се зато што су сви, према српским алокрифима, у некој вези са астрономијом . 

Сит би био nрви астроном, јер је открио небеска знамеља, смељиваље година, месеци 
и недеља, кретаља звезда- којима је дао имена- а познавао је и лет планета. Каинан 
би био онај који је Ситову науку ислисао на два стуба, један од камена да би се сачувао 
у случају потопа , а други од печене земље да би издржао ложар, јер је веk Адам 
~рорекао да ke свет пропасти, али није рекао како. Арфаксад би био онај који је 
после потопа нашао камени стуб, прочитао завештаље Ситово и пренео га својим 
потомцима. А љегови потомци су Халдејци, па је отуда у љих астрономија била у 
старо доба на завидној висини. 

За Еноха из Старог завета знамо само толико, да је био син Јаредов, да је у 
својој 65. години родно сина Матусала, да је потом живео по вољи божјој још 300 
rодина- дакле онолико година колико је дана у години. "И живеkи Енох једнако 
до вољи Божијој, несШаде za, јер га узе Бог"- по речима Старог завета. У истој 
глави у којој је реч о Еноху наводе се љегови преци и потомци, али се за свакога 
каже да је умро, а само за љега да га је узео Бог. Апостол Павле тумачи: "Вјером би 
Енох пренесен да не види смрти; и не нађе се, јер га Бог премјести, јер прије него Га 
пре.\\јести доби свједочанство да угоди Богу". Изгледа, дакле, да Енс:-х није умро 
као остали, вeli је био узет односно премештен! Од чије стране и како објашњавају 
апокрифи. 

Српски апокриф о Еноху, у рукопису XVI века, изгорео је у Народној библио
теци У Београду 1941. Но, среkом, објавио га је Стојан Новаковиh, тако да је љегов 
текст у целини сачуван. Неки страни апокрифи о Еноху, иако обрађују исту тему, 
доста се разликују од српског, који је свакако рађен по византиском· узору, .али овај 
последљи није пронађен. 

Под насловом "А се книги божије јавленија Енохови" почиље прича о том~ 
како је Енох, када је имао 365 година, био сам у своме дому и почивао на одру ис
црпљен од плача. А тада јавише му се "два мужа превелика зјело такојуже нико
лиже не видех на Земљи". Лице им беше светло као Сунце, очи као запаљене свеће, 
а руке као златна крила. Ова два мужа позваше га по имену и рекоше му да их је 
послао Господ да данас с љима пође на небеса. Стога нека рече својим синовима и 
осгалим укуkанима да га не траже док га Господ не врати љима. Енох· позва синове 
и каза им што су од љега захтевали, а онда га она двојица узеше на своја крила, од~ 
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неше на прво небо, поставише тамо и лриведоше "пред лице старешине владики звез
дних чинов". Сем старешине Енох виде ту још двеста анђела како лете на својим 
крилима. Ови анђели показаше му лревелюю море, веkе од земаљсt<их мора, затим 
"хранилиицу", тј. ризницу, облака, из које они излазе, снровиште снега и анђеле 
који га чувају, па скровиште росе налик на уље маслиново, скровиште снега и леда. 
А анђели имађаху одећу у свим земаљским бојама. 

Она прва двојица, који га однеше из љегове куhе, узеше олет Еноха и поди
гоше на друго и затим треkе небо. На другом небу налазили су се осуђеници, они 
који су оmали од Господа, а на треkем је рај, рајсно дрво и четири рајске реке . Ту 
су праведници који су за живота били прогаљани . То је било "ло среде порода" 
(раја), а кад га потом пренеше на север лш<азаше му веома страшно место, где је 
тама и магла, без светлости и толлоте. Анђели ноје ту нађе беху љути, носили су оружје 
и мучили без милости. То је уствари панао са грешницима у љему. Важније је, ме
ђутим, оно што је Енох видео на четвртом небу. 

Када је на веh познапt начин доспео на четврто небо, она два мужа поназаше 
му путаље и кретаља и све зраке Сунца и Месеца, љихове величtше. Сазнао је да је 
Сунчева светлост седам пута јача од Месечеве и видео је нруг ло којем се t<pe.ky 
Суичева кола , без одмора, ноkу и даљу, иду.kи и враhају.kи се . Затим виде четири 
велике звезде с десне стране Сунчевих нола и четири с леве стране , које се увек 
креhу са Сунцем . Испред Суичевих нола иду анђели који их вуку, а у свакога је ло 
12 крила . Они носе росу и жегу, за ноје је Господ наредио да се слуштају на Земљу 
заједно са Суичевим зрацима . 

Еноха затим одводе на истон неба, да би му показали врата кроз која излази 
Сунце, одређују.kи годишња времена и месеце, а од сt<раkиваља до лродуживаља 
дана и ноhи. Ту Енох виде шестора врата, огромна, тано да није могао схватити 
љихову величину. Кроз љих излази Сунце и иде на запад. Кроз прва врата излази 
42 дана, кроз друга, тpelia, четврта и пета ло 35 дана, а кроз шеста олет 42 дана, 
а затим нроз иста врата пролази обрнутим редом исти број дана . Текст рунолиса 
непотпун је, али јасно је да треба добити 364 дана, тј. приближно једну годину. Када 
га потом одводе на запад, Енох виде иста танва врата нроз tюја залази Сунце. 

Пуштају.kи машти на вољу, Енох прича нако над Сунце прође нроз западна 
врата четири анђела узимају љегову нруну и носе је Господу, а Сунце се на својим 
нолима враhа без светлости до источних врата, где олет добија круну. Врата ноја му 
показаше анђели, кроз ноја Сунце излази и залази, јесу годишњи часовник ноји је 
Гослод створио да би показао како се Сунце креhе. 

Еноху објашљавају и кретаље Месеца и показују му 12 врата на истоку и 12 
на западу кроз која пролази Месец. Пролазеkи кроз љих Месец испуни целу годину 
од 364 дана. И овде је текст скраhен и зато неразумљив . Хтела се уствари објаснити 
месечна година, као што се закључује поређељем са другим алокрифима, а место 364 
требало би да стоји 354 дана. Завршујуhи причу о Месецу, који танође иде_ ло сво~е 
кругу на колима ноја вуку шестокрили дуси, овај небесни путник тврди ЈОШ да Је 
на среди неба видео наоружане војнике у служби Господа ноји свирају у тимпане 
и оргуље и певају, те се наслађивао слушајуhи их. 

Путоваљу није крај. Односе га на пето и шесто небо. На петом небу виде многе 
војнике човечјег изгледа, али дивовсt<ог раста . На шестом небу лан угледа седам 
одреда анђела светлих и славних, лица блиставих као Сунце, а лица им свима беху 
исга, као и одела . Ови одреди изучавају доброту света, кретаља звезда, Сунца и 
Месеца. 

Најзад долази услон на седмо небо, где Ехох виде велику светлост и огљене 
војнике па се уплаши и задрхта . Она прва двојица, који га и овде донеше, поставише 
га међу остале и рекоше му да се не боји а затим му издалека показаше Господа кано 
седи на своме престолу. Онда се удаљише. Тада га Господ позва по једноме од својих, 
Гаврилу, али Енох одговори да му је од страха душа изишла из љега, него нека дођу 
она прва двојица да га доведу пред Господа. Но Гаврило га узе и понесе "нао што 
ветар носи лист" и постави га пред Господа, а Енох паде пред љим клаљајуhи му се. 

Потом Господ рече Михаилу - то је један од љегових анђела - неt<а са Еноха 
свуче оно што је земаљско, нека га помаже благим уљем и обуче у одело слаt;~них. 
А то уље беше као велика светлост. Када се погледао, Енох виде да изгледа као Један 
од "славних", тј. оних око Господа. Тада се мало примири и Михаило га приведе 
Господу, а овај позва Вратила, једнога од арханђела који је мудар и записује сва дела 
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Господња , па му нареди да из оставе узме кљиге и да их Еноху, заједно са писаљном. 
Затим му је Вратил 30 дана и толино иоћи без престанна причао о З~мљи, мору , о 
свима елементндщ о годишљим временима и смаљиваљу дана . Енох ЈС све то запи
сивао. Тано је исписао 360 нљига. 

Кад је било готово, Господ опет позва Еноха н себи и исприча му кано је nостао 
свет. Та прича је иснривљено бнбшtсt<о учеље о nостанну света , са неЈ<ИМ м?тивима 
из вавилонсне легенде о Тиамат. У неЈ<олино речи : по наредби господњОЈ, изиђе 
из бездне nревелики Идоил од кога поста небо; затим, опет из преисподње, изиђе 
Арухас , тврд и -rежан, од нога поста Земља; онда Бог створи Сунце и nостави га на 
небо , а на нрају постадоше дрвета , животюье и човен. . . 

После тога nричаља Господ рече Еноху да узме нљиrе КОЈе Је исписао и сиђе 
на Земљу , па да својим синовима исприча шта је чуо и видео; нена им преда своје 
рунописе да их завештају својим nотомцима. Напомену му танођ~ да ће доћи до по
топа, али они ноји га преживе наћи ће љегове рунописе . На н~а)у му Госnод остави 
рон од 30 дана да оде своме дому и саопшти синовима што му Је на срцу, а после 30 
дана послаће по љега анђеле н узеће га од љегове земље и синова. 

Тано је и бнло . Енох се нађе на Земљи и саопшти својима вољу господњу. 
Његово nричаље nуно је моралних савета о томе нано треба бити nраведан и добар, 
до•< је оно што би нас занимало - нако је разумео небесне nојаве - остало у руно
nисима. Уочи nоследњег дана Енох нареди најс-rаријем сину да nозове сву браћу 
и "старце људс1шје" , да би се од љих оnростио. Снупило их се четири хиљаде, па их 
све nосаветова нано се треба владати. И дон су они тано разговарали, "пусти Господ 
мраЈ< на Земљу, и би тама која покри све људе који су стојали с Енохом". А анђели 
дођоше и однеше Еноха на небо, где га Господ nрими заувек. Када се тама разишла 
са Земље и опет постало светло, окуnљени људи поново се видеше, али не разумеше 

кано је Енох однет. 
Шта се може закључити из овог скраћеног садржаја Кљиге о Еноху? Ако се 

мисли само на астрономске градиво, читалац неће сазнати много. Подела на седмора 
небеса је стара идеја да се седам планета крећу свака по својој сфери, које једна другу 
обухватају. Овај број небеса задржан је по традицији, због посебног значеља броја 
7 у семитских народа, јер Енох, очигледно, нема ништа nосебно да nрича о љима, 
па зато на љих ставља чан и грешнике, иано им ту свакано није место. Значајно је 
уствари само оно што прича о првом, четвртом и седмом небу. 

Из причаља о nрвоме небу има се утисак нао да Енох посматра Земљу са не 
много велике даљине, онано отприлиЈ<е нао што је виде асrронаути у вештачком 
сателиту: заnажа се велино море, веће од оног за ноје Енох зна, облаци оданле долазе 
и нуда одлазе, нано настају снег, лед, роса. 

На четвртом небу Енох је заузет nосматраљем С~нца и Месеца у вези са ус: 
тројством налендара. Шестора врата на истону кроз КОЈа излази Сунце и исти броЈ 
врата на заnаду нроз ноја залази, обухватају заједно угао на хоризонту од најјужније 
до најсеверније тачке изнад које излази Сунце у току године, од зимсног до летљег . 
солстиција и натраг, а тим се уједно обележава и дужина године. 

Оно што се Еноху догађа на седмоме небу одудара од свега осталога nричаља. 
Он се ту сусреће са неним бићима које назива анђелима, али ноја по свему судећи 
изгледају исто нао он, само што су друнчије обучена. Знамо да су и нени други јунаци 
из старога доба летели nут неба: Етана, Абарис, Инар, Каи-Каус, али их тамо нису 
дочекали непознати становници налик на људе, уnућивали их у тајне астрономије 
и вратили на Земљу с поруком да са љима упознају остале људе. У данашње време, 
када се помишља на то да су становници неног другог света некада можда nосетили 
Земљу - што с обзиром на данашље стаље астронаутике не изгледа немогућно -
наш апокриф представља један од оних трагова који се марљиво nрикуnљају. 

Ненад Јанковић 

КОМЕТА "ТАГО - САТО - КОСАКА" 

(Посматраље са опсерваторије у Сарајеву) 
Средином јануара и током цијелог фебруара 1970. на нашем небу смо могли 

вршити nраћеље новооткривене комете Таго-Сато-Косака. 
Сnоменуту комету су открили јаnански астрономи-аматери у ноћима између 

10. и 12. октобра прошле године. Комета се тада налазила у неnосредној близини 
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звијезде Делта Змијоноше и била око девете маrнитуде. Послије тога је имала пу
таљу према јужном небеском полу, тако да је 21. децембра 1970. стигла у перихел и, 
nрема неним подацима, од Сунца била удаљена око 70 милиона нилометара. Послије 
nроласка кроз перихел, она се почиље "пељати" према сјеверној небесној полусфери, 
крећући се нроз сазвежђа : Снулптор (око 18. I.); Кит (01<0 21. 1.); Рибе (око 28. I.); 
Ован (око 2. II .); Троугао (око 8. II.) и наставила путању преко Перзеја, удаљавајуlш 
се при томе све више од Сунца и губећи свој nривидни сјај. Значајно је споменути 
још и то, да су ови млади истраживачи неба, поред ове комете, отнрили раније још 
неношmо нових кодtета. 

А сада нешто о посматраљу номете Таго-Сато-Косака са наше опсерваторије. 
Пошто је номета новооткривена, ми у никаквим расположивим ефемеридама нисмо 
нашли елементе љене путање, уствари, нисмо је ниrдје нашли споменуту. За љену 
nојаву смо напросrо били обавјештени преко новинских података. Они су били врло 
штури, теЈ< толики да су нам дали приближан положај, и то уnраво када је nрелазила 
сазвјежђе Кита. Пошто је у то вријеме, а и насније, вријеме над Сарајевом било 
врло лоше, нисмо је могли одмах наћи. Тен послије неЈ<ОЛИI<О дана су се облаци 
разбили и то у касне ноlше сате. То је било у ноћи 2. фебруара и то у непосредној 
близини звијезде Алфа Овна (Хамал). Када је нодtета била опажена, сазвјежђе Овна 
је било ниско на западном небу, гдје је бљесан града сметао да се добије добар сни
мак. Уствари, комета је снимљена, али је сниман био врло лош. Послије тога је, 
ради nровјере, Астрономској опсерваторији у Београду упуhено писмо и од ље смо 
добили положаје за читав мјесец фебруар. Међутим, ти подаци су нам слабо служили 
јер је цијели мјесец био облачан, са можда само неколико ведрих дана. 

КомеШа Таzо-СаШо 
Косака снимљена 8 
фебруара 1970, са 
ексйона~ом од 34 
минуШа, од 19h бт 
до 19h 40m. Теле
објекШив Шелескоiiа 
А Т Ј . Филм Ilford 
НР 3". Снимио М. 
МуминЈвић. Пра!iе
ње ручно . 

Поновно посматраље и фотографисаље комете смо извршили 8. фебруара, 
када је добивси релативно добар снимак. Та фотографија је начиљена помоћу те
леобјектива, који је nреправљен од телескоnа АТ 1, а nраћеље дневног обртаља 
небеске сфере nостигнуто лаганим окретаљем nолуге за часовни угао на малом школ
ском рефлектору. Приликом тога другога фотографисања, комета се налазила у 
сазвежђу Троугао, некошmо степени од звијезде број 11. 

Како је већ споменута, временсне прилике су биле врло лоше и неподесне за 
било наква визуелна nосматраља, а nоготову за фотографисаље. На велику жалост, 
поред та два снимка, није се могао добити више ни један. Томе је још више доприљело 
љено све веhе удаљаваље од Сунца и губљеље привидног сјаја, а наши постојеhи 
инструменти је нису даље могли nратити. 

Жељео бих напоменути још само то, да су сва ова снромна посматраља и фото
графисања вршена са nланине Требевиh, у непосредној близини града, гдје Клуб 
nосједује властиту тврђаву. На љој 1\е, вјероватно, у блиској будуhиости бити из• 
грађена још једна нова Астрономсна опсерваторија. 

Милорад СШуйар 
Астрономсна опсерваторија 
ААА Клуба, Сарајево 
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Првлозв школсвоЈ настави астрономиЈе 

ГЕОЦЕНТРИЧНИ И ХЕЛИОЦЕНТРИЧНИ СИСТЕМ СВЕТА 

Идеја о васиони, космосу као једној хармоничној целини развија се још код 
старих Грr<а. Посматрајуlш небеска тела и проучавајуhи љихова nривидна нретаљ~, 
они стварају геоцентрични систем света са Земљом у средишту васион.е, оно ко}е 
обилазе небесr<а тела, иаrю се у исто доба код неких мислилаца (као што }е Аристарх 
са Самоса, 111 век пре н. е. ) рађају идеје које су се доцније нашле у основи хелио
центричног система. Његова метода за одређиваље растојаља небеских тела одиграла 
је значајну улогу у nрипремаљу новог схватаља о склоnу Сунчевог система. Подаци 
о димензијама небеских тела, које је затим могуhе било одређивати, nослужили су 
да се Земљи нао небеском телу, ноје по величини заостаје иза других, одузме љен 
nривилегован nоложај . Често се тврди да је сам Питагора учио да се Земља обрhе. 
Међутим , р. Duhem (у делу Le systeme du Monde) наводи да за ово тврђеље нема 
ни1<аквих доназа . Идеју ову налазимо код неr<их nоследљих nредставнина Питагорине 
шноле ноја је nостојала у тону ненолико венова. . . 

Под онриљем Александријске школе овај се систем развиЈао и У Птоломе}еву 
"Алмагесту" (11 век) добио облик који се у току . много векова није у начелу мељао. 

Но, каrю се већ онда израчунати положаЈИ Сунца и nланета у овом с~стему 
нису nоклаnали са измереним, и ово разилажеље бивало све веће, nомерено Је сре
диште Суичеве nутаље из средишта Земље. Према Аристотеловој (IV в~к пре н. е.) 
nретnоставци nостојале су само две основне врсте кретаља: nраволини}ско .< .. неса
вршено") и једнако кружно ("савршено"). Н~једнакост год~unьих доба СЈ објаснили 
ексцентричним nоложајем Земље у Сунчево} nутаљи, па Је "савршени облик оу
таља небеских тела овим сачуван. 

Према Птолемејевом систему Земља се налази у средишту васионе. Око ље се 
обрhе седам сфера, на ](Ојима се налазе овим редом: Месец, Меркур, Венера, .Сунце, 
Марс, Јупитер и Сатурн, а на осмој сфери звезде: девета изазива прецесИ}у, док 

десета изазива дневно кретаље целог система. 

У средљем веку се nоново рађа мисао о кретаљу Земље. Никол1 Кузанус и 
Леонардо да Винчи долазе до закључка да је Земља звезда нао и остале, па нако се 
све у свету креће, то се и она креће . 

Међутим, оваква тврђеља су још била врло ~алеко од хелиоцентричног сис
тема света, који добија своју реализацију у г~ниЈалном Коп.ерниковом схватаљу 
небеских појава, а чије се идеје битно разлИКУЈУ од Птолеме}евих: 

1. Земља се обрће око осе која пролази кроз полове света. Ово обртаље траје 
један дан, па су дневна кретаља свих небеских тела скуnа само nривидна. 

2. Земља обилази по својој путаљи око Сунца у временском размаку од го
дине дана. 

Ова се претnоставка допуљује трећом - да с~ непом~но Сунце налази ~ 
средишту васионе. Са још неким ставовима Коперник Је на та} начин уобличио СВОЈ 
знаменитн хелиоценШрични сисШе.АС сгеШа. 

У nочетку хелиоцеитрични систем света нема теоријске механичке подлоге 
и у љему остаје претnоставка да су путаље небеских тела резултат кретаља по кру

говима. 

Много је већу хармонију са геометријске стране у Коперников систем унео 
Кеплер (крај XVI и почетак XVII века), када је на основи посматраља Сунца и пла
нета које је извршио велики дански астроном Тихо Брахе (XVI век) доказао да се 
планете крећу око Сунца по елиnсама. Иако је ово апроксимација, за случај Суичева 
система она је ипан толико добра, да су за љу потребне врло мале поправке. Путаље 
планета услед поремећаја, врло су компликоване просторне криве ал~ за извесне 
временске размаке у простору везаном за Сунце оне се мало разлИКУЈУ од e_:t~ca. 
Појам жиже, јер се йре.Аtа йрво.АС Кейлерово.АС закону Сунце налази у жижи елиишичне 
йуШање сваке йланеШе, заменио је појам средишта док је реч о члановима Суичева 
система. Другим и трећим Кеnлеровим законима постављена је веза између геоме
тријски:х елемената путаља и времена. 
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s 
s - време обиласка планете око Сунца 

2тr 
" - - - средња угловна брзина кретаља око Сунца 

s 
' - ексцентричност путаље 

Ь - а V 1 - е1 мала полуоса елипсе 
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Други Кеплеров закон је: Погршина елийШr/1/коz секШора, који ойисује радиус гекШор 
йланеШе, расШе йройорционалио са гре.Аtено.АС. 

Упоређујући све nолуосе а са трајаљем s оптицаја планета Кеплер је заnазио 
да односи а : s који су проnорционални линеарним брзинама кретаља, расту што је 
планета ближе паду. Односи а1 : s су оnадали са смаљељем а, док су односи а 1 : s• 
тачно једнаки код свих планета. 

На тај начин открио је он трећи закон кретаља планета, који гласи: КвадраШи 
Шрајања ойШицаја йланеШа йройорциоиалии су кубогима средњих расШојања од Сунца. 

У Коnерниковом систему Сунце остаје главно тело и налази се у средишту 
ва!=ионе, која је ограничена сфером звезда. Код Кеплера се јавља мисао, да је Сунце 
једна од звезда и, обрнуто, да су звезде- сунца, која се налазе на много већим да
љинама од нас и зато изгледају као светле тачне: а око неких од љих могу такође 
да круже планете. 

Доказима тачности хелиоцентричног система ударио је камен темељац Галилео 
Галилеј (друга половина XVI и прва половина XVII века) својим идејама и посма
траљима. Од тренутка када је Галилеј први пут видео да је изглед Месечеве површине 
сличан Земљином, да Јупитер има сферни облик и да око љега круже сателити, да 
постоје фазе Венере, све је то ишло у прилог хелиоцентричног система света. За 
ствараље теоријске подлоге овог света од битне су важности Галилејев принцип инер
ције и Хајгенсово (XVII век) тумачеље центрифугалне силе, који су омогућили 
Њутну да открије узрок и механички смисао кретаља тела у Сунчеву систему. 

Њутновим (друга половина XVII и прва половина XVIII века) законом гра
витације повезују се у једну целину сва кретаља у Суичеву систему, без обзира на 
то како се он сам помера према осталим небеским телима. 

Како се кретаља слична кретаљима планета не виђају на Земљи, то се могло 
очекивати да и сила која производи ова кретаља не дејствује око нас ца Земљи, већ 
да дејствује само у међупланетском простору, између небеских тела. Баш се највећа 
заслуга Њутнова састоји у доказу да је сила која управља кретаљима планета иста 
она сила тежине под чијим дејством пада тело на површииу Земље. 

Њуm је математичким путем нашао да је убрзаље које Месец добива од силе 
Земљине теже идентично са центрипеталним убрзаљем на љеговом кретаљу око 
Земље и тако доказао да се Месец креће око Земце под утицајем љене nривлачне силе. 

Сила због које тела падају иста је она која натерује Месец да обилази око 
Земље, а што он не падне на Земљу, разлог је љегова почеmа брзина, због које по 
закону инерциј<' тежи да се креће једнако и праволиинјски. Тако га Земљина прив
лачна сила (гравитација) само свија с те праволиинјске путаље и натерује да се креће 
по елипси око Земље. 

Њуm је убрзо заmм индукцијом закључио да се и .Ata које дге чесШице маШерије 
у васиони, па дакле и ма која два небеска тела, узаја.Аtно йриsлаче сило.АС сраз.Аtерно.АС 
йроизводу њихових маса m1 и т., а обрнуШо сразмерно квадраШу њихових расШоја1ьа т. 
Та се сила F, дакле може математички изразити овако: 

F=!mlm, 
. т• 

где је f једна константа која је једнака сили привлачења две једнничне масе на је
диничном растојаљу и која се зове консШанШа zравиШације. Горља формулација за 
силу под којом се крећу сва ,небеска .тела позната је као ЊуШнов закон ойшШе zраги
Шације. Он представља основу за скоро сва кретаља у васиони и најопштији је од 
свих природних закона; потврђен је многобројним посматраљима (мерељима) и из 
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љега је изникла читава једна грана астрономије која изучава кретаља небеских тела 
- Небеска мехаиика . Њутн га је објавио у свом бесмртном делу .,Philosophiae na
turales principia mathematica", 1687, које обухвата читав низ епохалних открића у 
астрономији, физици и математици и сматра се за највеће научио дело свих времена. 

За.ца-цн 

1. Одредити масу Сунца М у упоређељу са масом Земље т, упоређујући кретаље 
Месеца оно Земље са кретаљем Земље око Сунца . 

Tz = З65 , 256 дана (звездана година) D = 149500000 км (Земља) 
tm = 27 ,З217 дана d = З84 400 км (Месец) 

одакле је 

М О _ (149500000) 1 
• ( 27,З217 ) 1 

mi!) З84 400 З65, 256 

1og М О = 5,51740 или М0 = З29 000 mi!) 
mi!) 

2. Масе Земље и Месеца се односе као 81 :1. Растојаље међу љиховим центрима из
носи З82 400 км . Где се налази љихово заједничко тежшuте? 
Одговор : 
На линији која спаја центре и на растојаљу 4664 км од центра Земље. 

З. Колико би времена Земља падала на Сунце ако би престала да обилази око љега? 
Одговор : 
t = 64,6д . 

4. Ако удвојимо пречник Сунца не мељајући љегову средљу густину, колико he се 
променити убрзаље силе теже на љеговој површини? 
Одговор : 
Повећава се два пута . 

5. Израчунај убрзаље силе теже на површини Марса, ако је љегов радијус З4ЗО км, 
а љегова маса 6,4 Х 1011 zp 
Одговор: 
З64 смfсек• . 

6. Израчунати гравитациону константу у CGS систему ако је густина Земље 8 5,5 
zpfcм•, R = 6З71 км, а убрзаље силе теже 981 смfсек•. 

Одговор: 
981 смfсек• = f. 4 r17t • 8 : r•, одакле је f = 6,7.1()-8 см1 zp-1 сек-•. 

Мр. С. Саџакое 

НАЛАЖЕЉЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРЕМЕНА 

Пред аматере посматраче скоро свакодневно се може поставити задатак да 
један одређени тренутак средљег Сунчевог времена изразе у звезданом времену или 
одређени тренутак звезданог времена изразе у средљем Суичевом времену. 

-За овај посао потребне су две ствари: 
1) Таблица за претвараље интервала средљег времена у интервале звезданог 

времена и обратно. Ми овде наводимо Neugebauer-oвy таблицу са најнужнијим 
објашњељима за љену употребу. 

2) Податак колико је одређеног дана звездано време у Гриничу и то у Oh 
TU тј. светског времена, што узимамо из ефемерида које се објављују у .,Васиони" 
за сваку годину. 

Поступак са овом Таблицом, која се налази на страни 42, је следећи: 

А. Претвараље сре.цв.еr у звез.цано време 

Задато средље време растворимо у часове Т1 и минуте и секунде Т1 • Одговара
јуhе вредности 1 и П узимамо из Таблице и образујемо збир (1 + II) па га додајемо 
задатом времену. Пример: 
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Ср. време 10h 

Т1 ~ 10 = 1 -
Т1 - 14m 12s - П = 

1 + II -
Према томе биће 

14m 12s 
1т З8s 

2s 
1m 40• 

Зв. Време - 10h 14m 12s + lm 40s - 10h 15т 52s 

Б. Претвараље звез.цаноr у сре.цв.е време, 

Од задатог звезданог времена одузимамо збир (1 + II) и тако добијамо средље 
време. Пример: 

Т1 - 10h - 1 lm З8s; Т1 - 15m 52s - II = Зs 

(1 + II) - lm 41s и према томе биће 
средље време - 10h 15m 52s- 1m 41s - lOh 14m 11s 

Мала разлика од свега ls је греШЈ<а ових приближних (заокругљених) таблица 
без значаја за аматерски рад. 

Сад да видимо какав је поступак за налажеље звезданог времена, а какав је 
за налажеље средљег времена у једном одређеном тренутку . 

1 Налажев.е сре.цв.еr времена 

Прво се од задатог локалног звезданог времена одузима износ географске 
дужине места посматраља. Разлика нам показује колико је тада звездано време у 
Гриничу . Сада од овога одузимамо износ звезданог времена тога датума у Oh TU 
у Гриничу . Овај податак израчунавамо из Таблице за звездано време у Гриничу 
од П. М . Ћурковића, која се налази одштампана уз "Карту сазвежђа северног неба" 
од В. В. Мишковића и М. Чавчнћа (Издаље Астрономског Друштва" "Руђер Бош
ковић" (или га узимамо из Ефемерида у "Васиони" за одговарајућу годину). Добиве
ну разлику звезданог времена претварамо у интервал средљег времена помоћу, овде 

дате, Neugebauer-oвe Таблице . И најзад на овако претворен интервал средљег вре
мена додајемо 1h да бисмо добили средље време у било ком месту наше земље. При
мер : Колико је средљег времена у Београду (географска дужина- lh 22 т Зs20) 
на дан 24. маја 1970. год. у 19h 2Зm З8s звезданог времена? Решеље : 

19h 2Зm З8s 
- 1 22 з 

18 1 З5 ... ово је звезд. време у Гриничу задато г тренутка 
-16 4 42 ... звезд. време у Гриничу у Oh TU на дан 24. маја 1970. г. 

56 5З-
56 З4 .. . горљи интервал звезданог времена претворен у средље време. 

+--;;";---;"7'-~ 
2h 56m З4s ... средље време у Београду које одговара задатом звезданом 

времену 

11 Налажеље звез.цаноr времена 

Прво се од задатог локалног средљег времена одузима 1h да би се добило светско 
време (TU) тога тренутка. Сада се овај износ светског времена тј. средљег гриничног 
времена претвори у интервал звезданог времена, било по Neugebauer-oвoj било по 
Ћурковићевој таблици. Резултат овог претвараља даје нам колико је у Гриничу 
протекло звезданог времена од Oh светског времена до задатог тренутка . На овај 
износ додајемо звездано време у Oh светског времена дотнчног датума, што узимамо 
из Ефемерида у "Васиони" за одговарајућу годину. Сада смо добили колико је звез
даног времена у Гриничу у задатом тренутку. А пошто је у Београду звезданог 
времена више, за износ географске дужине Београда (- 1h 22m Зs20) морамо 
и овај износ додати и тада тек добијемо колико је звезданог времена у Београду у 
тренутку задатог локалног средљег времена . Пример: Колико је звезданог времена 
У Београду на дан 24. маја 1970 год. у 2h 56m З4s Средљег Времена? Решење: · 
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2h 56m 34s 
1 
1 56 34 
1 56 

+ 16 4 
53 
42 

.. . горљи интер вал средљег претворен у интер вал звезданог 

времена 

18 1 35 
+ 1 22 з 

19 23 38 ... Звездано време у Београду које одговара задатом средљем 
вре~tену. Пошто се ради о приблиЖЮ!М рачунима децимали 

секунада су занемареюi. 
Р . Д . 

Прилог 
НОЈГЕБАУЕРОВА ТАБЛИЦА ЗА ПРЕТВАРАЉЕ ИНТЕРВАЛА СРЕДЉЕГ 

ВРЕМЕНА У ИНТЕРВАЛЕ ЗВЕЗДАНОГ ВРЕМЕНА И ОБРАТНО 

Tt т\ 

h 111 s h 
о о о 12 
1 о 10 13 
2 о 20 14 
3 о 29 15 
4 о 39 16 
5 о 49 17 
б о 59 18 
7 1 9 19 
8 1 19 20 
9 1 29 21 

10 1 38 22 
11 1 48 23 

Britanski troikovi u istraiivanju va
sione - Ukupni brjtanski tro§kovj za 
jstrazjvanje Vasjone od 1966. godjne, 
ukljucjv§j ј procenjene tro§kove u ovoj 
godjni; jznose 56,6 miliona funti (oko 
1700 miliona novjh djnara). Osjm ovih 
direktnih tro§kova za vasjonska jstrazj
vanja u okvjru Ve1. Brjtanije, ova zemlja 
kooperira u medunarodnim organizacijama 
ELDO, ESRO ј INTELSAT, na prob-
1emirna jstrazjvanja ј korj§cenja Vasjone, 
gde od1azj јо§ 62,4 miliona funti (oko 
1870 miliona novih djnara). V1ada Ve1. 
Brjtanije upravo rasmatra mogucnost 
da ucestvuje ј u programu 1ansjranja 
komunikacjonog satelita tezjne 500 kp, 
kojj treba.. da bude lansjran pomoeu 

т 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

11 

s т s 
58 о до 3 о 

8 3 " 
9 1. 

18 9 " 
15 2 

27 15 " 
21 3 

37 21 " 
27 4 

47 27 " 33 5 
57 33 " 

39 6 
7 39 " 

45 7 
17 45 " 

51 8 
26 51 " 

57 9 
36 57 " 

60 10 
46 

rakete - nosaca "Evropa-3". Nace1an 
prjstanak za ovu saradnju v1ada је vec 
dala evropskoj organizacjjj. 

D. К. 

25. aprila 1970. godine 1ansjran је 
prvj kineskj ve§tackj satelit. Ovaj satelit 
kruij oko na§e p1anete, sa vremenom 
oЬi1aska oko 114 mjnuta. Najvece uda-
1jenje od Zem1je jznosj 2384 km, а naj
manje 435 km. Sate1jt је te:Zak oko 173 
kp. Lansjranje prvog ve§tackog Zem1jjnog 
satelita, pomocu sopstvene rakete .:....... 
nosaca predstav1ja veliki uspeh kineske 
tehnike ј uvr§tava Кinu u red poznatih 
"raketnih sila". 

D. К. 
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Нова сјајна комета, 1969 i -
Bennett. - После двеју јапансних 
комета : 1969 g (Tago-Sato-Kosaka) и 
1970 а (Daido-Fujjka\va), које су кра
јем прошле, односио почетком ове 
године достигле видљивост и слобод
ним оком, ово је трећа таква комета, 
али ноја је претходне две бацила у 
засенак својим сјајем и изгледом. 

љена је као 1m ,б). Из сазвежђа Aqua
rius комета је ускоро прешла у саз
вежђе Pegasus , али због постепеног 
удаљаваља од Сунца и Земље, сјај јој 
доста нагло опада , и пред нрај апр11ла 
налазиће се на граници видљивости 
слободним оком . Иако је лако при
ступачяа тек у послепоноћиим и раЮiМ 
јутарљим часовима, комету су, према 

Ко-t~еШа Bennett (изzлед 13. 4 . 1970 у 2h 4т TU) 

Комету 1969 ј открио је Bennett 
са Опсерваторије Преторија (Јужно
афричка Унија), у ноћи 28/29 де
цембра. Комета је тада била око 8,5 
привидне величине, а кретала се доста 

споро кроз сазвежђе Tucana (јужиа 
небеска полулопта) у правцу запада. 
Већ прва посматраља омогућила су 
да се на основу љих одреди провизорна 

параболичка путања, па је тако утвр
ђено да је комета пронађена готово 
три месеца раније од пролаза кроз 
перихел (који пада 20. марта 1970), 
и да се, мењајући курс привидног 
кретања ка северозападу , и повећа
вајући сјај, приближава Земљи. Пу
тања комете је скоро сасвим управна 
на равни еклиптике, чиме је створена 
шанса да комета у свом пуном сјају 
доспе на северну небеску хемисферу 
и буде виђена и из наше земље. 

Крајем фебруара сјај комете оце
љен је као 4,4 привидне величине, 
а тада се она убрзано кретала ка северу. 
Почетком марта била је око 3m при
видне величине, а у тренутку ступања 

на северну небеску полу лопту, 26. 
марта, привидна величина комете оце-

обавештељу, из наше земље видели 
многи грађани, а кадгод су атмосферсни 
услови допуштали, она је посматрана 
са Астрономске опсерваторије и На
родне опсерваторије у Београду. 

И у обичном дурбниу код комете 
се лепо запажа изразито језгро, а не
наоружаном оку она се указује као 
објект са сјајном комом и неколико 
степени лука дугим, нешто повијеЮiМ 
репом. Од половине априла комета 
постаје за наше поднебље циркумпо
ларна (не силази испод хоризонта), 
а почетком маја биће око 30° далеко 
од северног небеског пола. 

Најновији елементи који дефинишу 
путању комете око Суица, а које је 
одредио В . G. Marsden на подлози 
68 посматраља у раздобљу од 30. 
децембра 1969 до 12. фебруара 1970, 
дају за ексцентрицитет елИПТИЧЈ<е лу
таље 0.996, са перихелсi<ом даљином 
0,537 астр. јед. 

Највеће приближавање комете Зем
љи било је 27. марта : комета се тада 
налазила на око 103 мил. км. удаље-
ности од нас. 

М. Б. П 
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Квазарв - још увек заговетвв. 
- Одмах по отнрићу нвазара знало се 
да они имају мале угаоне димензије. 
Нарочито тачно био је одређен поло
жај извора радио зрачења ЗС 27З, 
захваљујући онолности да љега поне

над привидно понрива Месец. Пошrо 
Месец нема атмосфере, његов нрај 
служи нао нрај енрана, непрознрног 
за радио таласе. А то су баш услови за 
посматраље дифранционе слине: зра
чеље од извора не пренида се тренутно 

нод геометисног залаза за енран, него 

са ненолино нолебања интензитета. 
Према нарантеру тих нолебања може 
се судити о струкrури и димензији из
вора . Нађено је да се извор ЗС 27З 
састоји од две Јюмnоненте: централне 
са угаоном димензијом маљом од једне 
лучне сен унд е и издужене 9" х 12" , са 
међусобним разманом од 20" . 

Квазар ЗС 27З види се визуелно 
(наравно само нроз телесноп) нао сла
ба звездица тринаесте маrнитуде. Ље
гово радио зрачеље превазилази потон 

радио таласа најмоћиијих радио галан
сија, што је засада необјашњена осо
беност. Оно се састоји од два извора, 
једног ноји зрачи само звездолино јез
гро и другог ноје зрачи издужена ном
лонента. Америчним истраживачима 
(о томе постоји белешна у "Science 
Horizons", 1967, No. 89) је успело да 
помоћу ранета установе да је нвазар 
ЗС 27З најјачи познати извор рендrен
сних зрана. Укупно рендrенсно зра
чо;ье нвазара ЗС 27З је педесет пута 
веће од љеговог радио зрачења и два 
пута веће од зрачења у оптичном диа
пазону. Поток реидгенсног зрачења 
нвазара ЗС 27З долази до Земље 
( 196З Ш мид са Калифорнисног техно
лошног института нашао је, после про
учавања спектра, да је то са удаљено
сти од једне и по милиарде светлосних 
година) хиљаду пута слабији него по
тон најмоћнијег рендгенсног звездо
линог Извора Scorpius XR-1, који се 
налази свега на 500 светлосних година 
удаљености, али према оцени Фрид
мана стварно укупно рендrенсно зра

чеље тога извора је милион nута сла
бије од рендrенсног зрачеља нвазара 

зс 27З. 
Сарадници Државног астрономсног 

института у Москви, Јефремов и Ша
ров, отнрилн су променљивост. сјаја 
нвазара ЗС 27З на старим фотоплочама 
Мосновсне и Кримсне опсерваторИје. 
Прегледајући старе фотографије фото-
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тене опсерваторије Харвардсног ноле
џа, Хофлајт и Смит танође су устано
вили лроменљивост нвазара ЗС 27З и 
ЗС 481 , првог са периодом од десет 
год1ша, а другог од оно четири године. 

Досада је периодична променљивост 
олтичног зрачеља нађена само код та 
два нвазара. Али познати су случајеви 
јачих, непериодичних, промена сјаја 
неюЈХ нвазара, ма да су они ретни. 

На пример, нвазар ЗС 2 повећао је свој 
сјај за једну звездану магнитуду за 
четири године , нвазару ЗС 454 за 
једну годину ослабио је сјај за 0,85 
звезданих магнитуда, а нвазар ЗС 446 
noвeliao је свој сјај за годину дана 
скоро десет пута 1 

Први нвазар у нојега је отнривена 
променљивост, са nериодом од оно сто 

дана у радио диапазону, био је СТ А 
102, што је заслуга совјетсних радио. 
астронома. Посматраља је обавила гру
па Шоломицног 1964-1965 на таласној 
дуЖИНИ ОД З2,5 ЦМ. 

Могло би се навести више хипотеза 
о нвазарима (У односу на љихове ди

мензије, удаљености, масе, физично 
стаље), али ниједна од љих не може 
обухватио да објасни све посматрачне 
податне. Унолино се и објасни једна 
појава, наилази се на тешноће код сле
дећих. С временом lieмo ваљда о све
му више знати. 

Георгuје Бороцки 

Zraltaste pruge na Mesecu. - Sni
manja Mesel:eve povr~ine sa Zem1je 
imaju preimucstvo za fotometriska izu
<::avanja dugih, svetlih pruga (zrakova) 
koje po1aze od raznih kratera. То је 
jedini nal:iп za doЬivanje jednoga re
gistra razlika u intenzitetu na ve1ikom 
de1u Mesel:eve povr~ine u jednom istom 
momentu. Tako је Ј . van Digge1en 
(Utrecht, Ho1andija), za svoja pos1ednja 
ispitivanja Mesel:evih pruga, koristio 
refraktor od 40 ра1аса У erkes opserva
torije. P1ol:e su eksponirane u noci i 
u trenutku u kome је Mesec tek izi~ao 
iz pomracenja, tako da је fazni ugao -
to је ugao izmedu Sunca i posmatral:a 
g1edan sa Meseca - iznosio svega 1 
stepen. Ova oko1nost је osigurava1a 
maksima1ni kontrast izmedu pruga i 
oko1ine oko njih. 

Digge1enova merenja obuhvataju ЗО 
·pruga koje po1aze od kratera Tycho, 
Kopernik, Kepler ј Aristarh. TyhO'IJ 
gjstem cjne vr1o duge prave pruge. 

KopernikO'Ve pruge su s1aЬije, manje 
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medusobno povezane ј jmaju oЬljk 1u
kova. Као ~to је vec odavna ustanov1jeno 
yjzua1nim posmatranjima, obadva tjpa 
pruga mogu se razdvojiti u komade 
duge od 15 do 50 ki1ometara. 

Utrehtski astronom је za jednu tipjl:nu 
TihO'IJu prugu ustanovjo da јој alЬedo 
opada od 0.14, koliki је na 200 ki1ometara 
od kratera, do 0.08 koliki је na 1000 
ki1ometara od kratera. Ovo opadanje 
sjaja najbo1je se obja~njava strukturom 
komada koje se te1eskopski ne moze 
razdvojiti, а koje zauzjma 80% povr~ine 
blizu pocetka pruga ј progresjvno opada 
jdu(:j ka kraju ove. 

Ovu Tihovu prugu sn1mю је 
"Ranger 7" sa odstojanja od 1000 ki1o
metara od kratera ј merenja, sa ureda
jjma na "Rangeru", pokazuju da 19.5% 
ce1okupne povr~jne su pokrjveni sjajnim 
komadima pruge. То se veoma dobro 
s1aie sa vrednostima izracunatim pomocu 
fotometrijske ana1jze. 

Dr van Digge1en је izmerio prosecnu 
yjzue1nu duzinu pruga koje po1aze od 
od kratera Tycho, Kopernik, Aristarh i 
Kepler i ona iznosi 44, 41, 20 i 16 po1u
prel:njka odgovarajucih kratera. 
"Sky and Te1escope", 

1970, Februar R. D. 

B1jeitavo sjajne taclte na Marsu 
U pos1jednjim publikovanim rado

vima nemacki i ruski astronomi zastupaju 
suprotna tumal:enja Ьlje~tavih sjajeva 
(flares) na Marsu. K1asil:an primer ove 
pojave video је 4. juna 19З7. g. Sizuo 
Mayeda u }apanu. Posmatrajuci sa ref
raktorom od 8 ра1аса predeo Alcyonius-a 
na Marsu ovaj astronom је uol:io jednu 
jaku svet1ecu tal:ku koja se naprasno 
pojavila blizu Sithonius Lacus. Mnogo 
sjajnija od po1arnih kapa, ona је tre
perila slicno zvezdi i izguЬi1a se pos1e 
nekih pet minuta. 

Pi~uCi о ovome februara 1955 god. 
u "Sky and Te1escope" japanski expert za 
p1anete Tsuneo Saheki saop~tio је јо§ 
dva s1ul:aja i izjavio da Ьi pojava mog1a 
poticati od vu1kanskih aktivnosti na 
Marsu. Ideju su razradili Н. Heuze1er 
i W. Foerster sa opservatorije u Berlinu. 
Njihov skora~nji l:1anak u l:asopjsu "Die 
Sterne" daje podatke о 13 posmatranja 
blistavih sjajeva na Marsu tokom 10 
godina (19З7 do 1967), od kojih su sve 
sem jedne jzvr~ili Japancj. Regjstrovano 
trajanje se krece od nekoliko sekunada 
do vi~e od 40 minuta. Heuze1er је јо~ 
ube1ezio po1ozaje ovih taCaka u mapu 
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Marsa i na§ao da jm raspored njje s1u
l:ajan, n. pr. З od 1 З Ьlistavih tal:aka 
Ьi1е su u Edom-u, svet1oj oЬiasti upravo 
severno od Sabaeus Sjnus. On је mis1jenja 
da pojava potil:e od vulkanskih aktivnosti 
na Marsu a1i mjs1i da su ove slablje od 
onih na Zemlji. 

Sovjetski astronom V. D . Davidov 
u dva c1anka objav1jena u "Astronomj
ceskom .Zurna1u" (46,62З ј 1074 god. 
1969) zauzima stav protiv vu1kanskog 
tumal:enja pojava. Kritickom ana1izom 
Mayedovih posmatranja on pokazuje 
da Ьi sjajne tacke mogle Ьiti usmereno 
reflektovanje Suncevih zrakova па nekom 
oЬiaku 1edenih krista1a u Marsovoj at
mosferj koje daje parhe1jakalan ha1o. 
А s druge strane usmerena ref1eksija 
moze poticati i od refleksjje sa neke 
povr~jne koja priЬlizno vertika1no stojj 
na samoj p1aneti. Kratko trajanje vjd-
1jivosti pojave mog1o Ьi se objasniti 
rotacijom p1anete. Pojave koje su i 
drugj posmatra1j а ne samo Mayeda 
mogu se protumacitj na slil:an nacjn, 

Davjdov navodj јо~ 6 posmatranja 
koje nije zabe1ezjo Heuze1er, kao 1896 
g. Ј. М. Offord (Eng1eska), 1900 ј 190З g. 
Р. Lowe1 (SAD), 1911 g. V. Т. Fourier 
(AJzjr), 1926 g. N. Bubanov (SSSR), 
Bedenko ј Kutjreva 1956 g. (SSSR). 
"Sky and Te1escope", 

1970, Februar R. D. 

Murcblnsonslti meteorit. - Godine 
1969. septembra 28. jedan australijskj 
m1ekar, kojj zjvj blizu Sheppertona, 
Vjctorja, jzi~ao је iz kuce oko 11 casova 
pre podne ј ро~ао na partiju tenisa i 
toga trenutka ug1edao "ogromnu usjjanu 
1optu koja је naprasno pre1azila preko 
neba, uz jedan praskav sum s1ican 1om-
1jenju velike gomile granja". 

]о§ mnogo drugih osoba u severnoj 
Vjktorjjj ј juznom Novom Ve1su vjde1o 
је ovaj ogromnj bolid usred dana. Bolid 
se kretao pravcem od jugoistoka ka 
severozapadu, pracen mehurovjma djma 
i eksp1ozjjama. Rasprsnuo se Ьljzu varo~j 
Murchjson (latituda З6° З7' juzno, 1on
gjtuda 145° 12' jstol:no) jzbacujuCi ka
menje na prostoru dugom 5 а ~jrokom 
1 milju. 

S1edece dve nede1je sakup1jeno је oko 
5 ki1ograma materjje sal:jnjene vecjm 
de1om od kamenja а Ьi1о је ј skorelih 
fragmenata. R. О. Cha1mers jz Austra
lijskog narodnog muzeja u Sjdney-u 
opjsuje skorelo komade kao стnо ј tamno
smede crveno. Мikroskopska jspjtjvanja 
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pokazuju male hoпdrule u сrпој matrjcj . 
Prjmercj su mirjsalj па pyridiп. 

U Muzeju је D. Р . Mcllor l1emjskjm 
aпaljzama паsао da se komade sastojj 
od ugljenika (2.28 %) i od azota (0.22%), 
~ to ovaj materjjal S\•rstava kao tzv. tip 
2 ugljeпih hoпdrita . 

Dva primerka meteorita poslata su 
na jgpjtivaпje u Sjediпjeпe Drzave Ame
гjke . Е. L. Fjremaп sa Smjtl1soпske 
Astrofjzjcke Opservator jje tvrdj da u 
svezjm meteorjtima mogu se i zп1cпt1 
jzvesпe radjoaktivпostj kratkog zjvota. 
" Sky апd Telescope", 

1969, decembar R. D. 

Аматерски сиимак неба - Ас
трономско друштво "Руђер Бошновић" 
примило је од читаоца "Васионе" 
Душана Стајића, из Дивуља, два 
снимна звезданог неба. На првом се 
види сазвежђе Бика, а на другом 
Близанаца. Овај други снимак наро
чито је успео, па га овде објављујемо. 

Што се тиче инструмента којим 
је сню1ак добијен, Стајић за њега 
каже: 

"Са овим апаратом је могуће ени
мати на свим reor. ширинама . На њему 
се налази плоча са угаоном поделом 

за очитавање сатног угла са тачношћу 
од пола степена. Кретаље оно декли-

нацијсне осе износи 135° (што за 
нашу геог. ширину значи да можемо 

снимати звезде са .деi<Линацијама од 
-45о до + 90°). За праћење дневног 
I<ретања Земље искористили смо један 
пужни пренос са преносним односом 

1 :63, те нано занретање пужа вршимо 

сваi<ИХ ЗОs значи да занрећеко пуж 
за 2,2 поделе , јер се на пужу налази 

уrравирана подела на сто делова. 

Снимали смо са апаратом ФЕД-2". 
Као што се са слике види, овакав 

юtструмент је релативно лако начи

нити. Иако једноставне нонструкције, 
у рукама вештоr аматера он може дати 

сасвим добре резултате. 

Сазвеж/је Близанци снимљена 9. З . 1970 од 20h 50m до 21h 05m; филм 27 дина, 
ексйоиажа 15 минуШа 
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Тhе space environment (Prostor koJi 
nas okrufuje) 
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1969, 238 stra11a. Cena 35 Iilinga. 

Knjjga "The space envjronment" 
pretstav1ja prvi tom serjje "Space re
search апd techпology" koja treba da 
pokrjje ~jroku ohlast astronautike ј teh
nologije з njom u vezj. Serjja је prvohitno 
zamШjena za upotrebu па univerzjte
tima, medutjm kasnije se uvjdelo da се 
ona korjsno posluzjti i naucпicjma i in
fenjerjma iz ohlasti srodпih astronautici. 
Svaki tom Cini jednu ce1inu, а glave su 
pisali strucnjaci iz odgovarajucih ohlasti. 
Glavni urednik Dr N. Н. Langton је 
istaknuti clan Britanskog meduplanetar
nog drustva i direktor Skole za fiziku i 
Robert Gordon tehnoloskog instituta u 
Aberdeen-u. 

Кnjiga pocinje, kao sto је i prirodno, 
glavom о istoriji astronautike. Nju је 
napisao clan Britanskog medup1anetarnog 
drustva М. S. Hunt. Najvecj deo te 
glave posvecen је posleratnom periodu 
razvoja astronautjke sto i odgovara stvar
nom ude1u tog vremena u istoriji \etova 
u svemir. S obzirom da se ро svim puьti
kacijama moze naci mnogo vise podrob
nosti о americkim poduhvatima, ta ci
njenica је morala naci svog odraza i u 
ovoj knjizi. Sovjetski poduhvatj su ko
rektno zastupljeni, а opisani su i Bri
tanski i ujedinjeni evropski napori u 
toj oьtasti. Pocetak razvoja astronautike 
је veoma kratko iznet i steta је sto de1a 
Cio1kovskog nisu pomenuta medu naj
ranijim radovima · iz te oьtasti. 

Autor druge g1ave, koja је posvecena 
strukturi atrnosfere Zem1je, Venere i Mar
sa, jeste Dr G. V. Groves, predavac fizi
ke na Univerzity College-u u Londonu. 
Ako se ne racuna kraci uvod, ova g1ava 
pocinje proьtematikom guьtjenja atrnos
fere od strane jedцog nebeskog tela. 
Posle niza op~tih pitanja kao sto su: 
ravnotefa izmedu primljenog i emitovanog 
zracenja od strane planeta, apsorcija 
Sunceva zracenja i sl., autor prelazi na 
atrnosfere svake od pomenutih planeta 
ponaosob. Najpodrobnije је opisana Zem
ljina atrnosfera, sto se i mog1o ocekivati 
s obzirom da nam је ona najьtifa i da 
о njoj postoji najvise podataka. Pored 
rezultata dohijenih klasicnim putem, 

mnostvo cinjeпica prikupljenih pomoeu 
vestackih satelita opisano је u ovoj glavi. 
Atmosfera је pri tome shvaceпa kao 
sto је to daпas uohicajeno, veoma siroko о 
ona ukljucuje sve slojeve od troposfer~ 
do magnetosfere. Takav stav је primenjen 
ne samo na atmosferu Zemlje vec i na 
atmosferu Venere i Marsa. ОЬе su dobro 
zastupljene, sa ohiljem podataka dohi
jenih pomoeu kosmickih \etilica, uklju
cujuCi i tako skorasnje kao sto su me
renje pritiska i hemjjskog sastava at
mosfere Venere od strane "Veпere IV", 
prjlikom njenog mekog spustaпja na tu 
planetu, u јеsеп 1967. 

Trecu glavu, о temperaturama u 
prostoru парјsао је clan Britaпskog medu
plaпetarnog drutva Р. Bruпt. 1 on kao 
i Groves veoma mпogo pomazu citaocima 
definjsaпjem potrebпih pojmova па pocet
ku svojjh izlaganja ј to, na naciп pristupa
can svakom citaocu sa solidnijjm znaпjem 
matematike i fizike. Brunt tako prvo iz
пosi оsпоvпе pojmove u vezi sa emi
sijom, apsorpcijom i odhijanjem zraceпja, 
а zatim tek uvodi citaoca u svet sloze
nijih pojava, uslovljeпih emisionim, ap
sorpcionim i refleksionim osohinama tela. 
Srz trece glave predstavljaju temperature 
prirodnih i vestackih clanova Sunceva 
sistema. Prijatno iznenadenje koje nam 
Brunt pruza jeste niz numerickih primera 
dat kao ilustracija pojedinih pitanja. 
S obzirom da је oЬ\ast koju on obraduje 
srazmerno nova i da se zadaci tog tipa 
veoma retko mogu naci ро knjigama, 
Brunt је ucinio veliku uslugu univerzi
tetskom citaocu puьtikujuci ih. 

C:etvrtu glavu о zracenju i zastiti 
od zracenja napisao је Ј. S. Bevan sa Bo
rough Polytechnic u Londonu. On uvodi 
citaoca, preko opisa osnovnih vrsta zra
cenja, kako korpuskularne tako ј talasne 
prirode, koje prete astronautima, u 
proьtematiku tehnickih resenja zastite. 
lduci redom, tu sџ prvo izlozeni podaci 
о kosmiskim zracima, kako Suncevog 
porekla tako i onih sto dolaze iz vecih 
duhina, zatim podaci о cesticama zahva
cenim Zemljinim magnetnim poljem, 
i gama zracenju kao i onome proizve
denom ljudskom rukom. Autor је oce
vidno pristalica teorije о galaktiCkom 
poreklu kosmickih zrakova vecih ener
gija, cim ne govori о mogucim vangalak
tickint izvorima tog zracenja. Pitanja 
takve vrste, uostalom i ne mogu u sirem 
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oblmи Ьiti tretirana и ovakvoj knjizi. 
Najveci deo ~etvrte glave је posvecen 
Ьiolo~kim efektima zra~enja i na
~inima na koje se za~tita od zra~enja 
ostvarиje. S obzirom na vaznost tog 
pitanja nije ni ~иdо ~to је ~etvrta glava 
jedna od najoblmnijih и celoj knjizi. 

Реtи glavu, о opasnostima koje kos
mi~kim letilicama prete od m~teuтida, 
napisao је glavni иrednik Dr Langton. 
On se и tom svom ~lankи slиzi izrazom 
meteorid koji је kod nas malo poznat, 
а koji se odnosi na sve ~estice vanzemalj
skog porekla koje krиze oko Sиnca . 
Dr Langton sledi definicije preporи~ene 
1965. godine od strane poznatih stru~
njaka iz astronaиtike Cosby i Lyle-a. 
Prema njima m~teuтidi sи ~estice koje 
pripadajи Sиn~evom sistemи а koje sи 
detektovane van granica Zemljine at
mosfere. Prema tome m~teorid postaje 
meteor ili meteorit kada иdе и Zemljinи 
atmosferи, и zavisnosti od toga vec da li 
izgori tokom leta i1i stigne do tla. О 
veli~ini, energijama, Ьrоји meteon'da и 
medиplanetarnom prostorи i opasnostims 
koje oni pretstavljajи, ~italac се naCi 
obllje podataka u ovoj glavi. 

Poslednja, sesta glava posvecena је 
proЬlemи boravka ~oveka и kosmi~kom 

prostoru. Napisao ји је D. Н. Howle iz 
RCA kompanije, Princeton, New Jersey, 
Na po~etkи, aиtor рВе о najosnovnijim 
zahtevima koji morajи Ьiti ispunjeni za 
let ~oveka и kosmos : atmosferi и kablni, 
njenom pritiskи i hemijskom sastavu. 
U drugom delи on iznosi ne manje 
vazne ро zivot ~oveka zahteve и pogledu 
hrane, zaliha vode i uklanjanja otpadnih 
produkata. Na krajи glave, aиtor opisиje 
kako se ostvaruje kontrola temperature, 
snabdevanje energijom, simиliranje gra
vitacije, za~tita od velikih иbranja i 
radijacija, veza sa drugima, os\·etljenje 
itd. Ova glava се korisno poslиziti sva
kome ko zeli da na ~esdesetak stranica 
nade pristupa~an pregled modernih re
~enja ~ovekovog leta и svemir. 

Knjiga је ilиstrovana mnogim crte
zima а dat је i niz fotografija kao ~to sи: 
snimak prve rakete sa te~nim gorivom 
Dr Goddard-a, snimci sovjetskih i ame
ri~kih satelita, snimci Meseca iz serije 
"Orbltera" itd. 

S obzirom da svaka glava ~ini jednи 
celinи, vrlo siroki spektar ~italaca, sa 
razli~itim obrazovanjem i interesovanje, 
moze Ьiti zadovoljen ovom knjigom. 

Jelena MilogradotJ-Turin 

ИСПРАВКЕ 

У йрошлом броју, у чланку "Пролаз Меркура исйред Сунца 9 . .~~аја 1970. z." 
:Јайажене су две zрешке : 

На сШрани 7 Шрећи ред одоздо (у ШексШу) умесШо tJ Шреба да сШоји О. · Осим 
Шоzа, на сШрани 9, у йоследњој формули сШоји 160, а Шреба да сШоји 1/160. 

Такође у йрошлом броју, на сШрани 18, изосШао је йоШйис иза чланка "Прилози 
школској насШа11и асШрономије". С11е одељке овоzа чланка найисала је Ј е л е н а М и -
лоzрадо11 Турин. 

Моле се чиШаоци да ове исйра11ке узму у обзир. 

На трећоЈ страни корица 

ПРЕДЕЛИ НА МАРСУ. Кршеввт терен са кратервма ва Марсу коЈи Је 
сввМИЈЈа летвлвца "Марввер 8", Цртвцама уокввреве површвве ва првоме 

сввмку виде се увелвчаве ва осталим сввмцвма. 

На четвртоЈ страни корица 

ПОЛАРНА КАЛОТА МАРСА. Ивица Јужве поларве калоте Марса. Снимак 
летвлвце "Марввер 7", коЈа · Је 5 августа прошле године прошла ва 3500 
километара од Марса. За беле површвве сматра се да су покривене тан-

ким слоЈем свега од угљевдвоксвда или воде. 
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МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА ))РУЋЕР БОШ

КОВИЋ« И ПРЕТПЛАТНИЦИ ЧАСОПИСА "ВАСИОНА" ДА ОБНОВЕ 

ЧЛАНАРИНУ ОДНОСНО ПРЕТПЛАТУ КАКО БИ "ВАСИОНА" 
МОГЛА И ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ИЗЛАЗИТИ. 

ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ МОЛЕ СЕ ТАКОЂЕ ДА У КРУГУ 

СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА НАЂУ НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА И ПРЕТ
ПЛАТНИКЕ "ВАСИОНЕ". 

Претплата в члаварвва шаљу се ва :жвро рачун 608-8-1044-5 

Ур е lјиг а чt< и о д бор 

БОЈАНА АЛЕКСИЋ , ЈОВАН ГРУЈИЋ , Др РАДОВАН ДАНИЋ , 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ, И11ж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ , ЈЕЛЕНА МИЛОГРА

ДОВ-ТУРИН, Др БОЖИДАР ПОПОВИЋ , lftiЖ. АЛЕ /( АН ДАР ТОЈАНОВИЋ 

и Др ЂОРЂЕ ТЕЛЕКИ 

Одlо 1ор11и у ред11ик 

НЕНАД јА /-/КОВИЋ 

H acAOIIIY сШра11у израдио ПЕТА Р /(УБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопис за астрономију и астронауТИ I<у. Издаје 
Астрономсно друштво "Руђер Бошновић" . Годишња npernлa-ra : 
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 Астрономс"о друштво "Руђер Бошновић", Београд . 
Уредништво и администра11ија : Београд, Народна опсервато
рија, Калемегдан , Горњн Град . Тел. 624-605 Претплате слати 

у корист рачун:t број 608-8- 1044-5 . 

Штамnа : Издавачна установа "Н ау чио дело", Београд, Вуна Караџнћа 5 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

О ЗРАЧЕЊУ ЗВЕЗДА 

ГОДИНА XVIII 
1 9 7 О БРОЈ З - 4 
БЕОГРАД 

Питање о томе на1<0 звезде зраче , nретставља једно од фундаменталних у 
астрофизици. У одговору на то nитање садржи се сазнање о стаљу материје у уну
трашњости звезда, о томе нано се енергија ствара - и где , нано она стиже до нас, 
да ли је оно што ми региструјемо nомоћу разних инструмената, довољно да бисмо 
створили nраву слину о звездама, о Васиони . 

Потрудићемо се да о тим nитањима говоримо, без уnотребе математичi<ОГ апа
рата, да би то било достуnно што већем броју читалаца , мада само танав начин изно
шеља научних чиљеница и nретnостаВЈ<и, ствара одређене тешноће. 

НасШајаље cвeiiiлociuu. Понушајмо зато да замислимо, милијарде милијарди 
честица ноје сациљавају једну звезду, уједиљене у атоме , од но ј их свани поседУје 
језгро-састављено од nротона и неутрона, и елентроне , чији се живот у снлоnу 
атома састоји од ротираља и nресl<анања са једне nутаље на другу. Та фантастична 
гомила честица претставља страховит хаос у номе језгра енсnлодирају, а елентрони 
јуре на све стране, или ротирају nресначући са једне nутаље на другу . Узмимо за 
nример атом водонина. Његов је једини елентрон усамљен и nри сваном сиону изба
цује по један nанет енергије - један фотон. Панет је различите тежине, што зависи 
од тога да ли се елентрон нраћим или дужим сноном удаљује од језгра. Чим се 
један танав IIЗЈ<ет ослободи од атома, то се манифестује nојављиваљем једног таласа. 
И тано, фотою1 се удаљавају од атома, вођени сван својим таласом . При томе, уi<О
лино је IIai<eт тежи-већи, утолю<о је талас нраћи. Односно, љегова је таласна дужина 
маља, ано фотон има већу енергију. Талас чија је дужина оно 800 милиминрона, 
ано доnре до људс1юг она nоназаће му се l<ao црвено светло. Не1ш други, нраћи, 
ноји на себи носи тежег фотона , nоназаће се нао nлаво светло. Још l<раћи талас, тј. 
јачи фотон IIOI<aзahe се у љубичастој боји и тд. 

Међутим, звезда располаже огромним ноличинама водонинових атома и не 
само водонинових, већ и атома других елемената , ноји 01<0 свог језгра имају више 
од једног елентрона. Код љих су и могућности за већи број различитих таласа -
веће. Узмимо за пример наше Сунце. Сване сенунде Сунце зрачи безбројне фотоне 
потисниване различитом снагом, али се они тано добро nомешају, да у наnrим очима 
изазивају утисан јане беле светлости . То је уједно и огромна енергија, над би се 
сануiiила на једном месту. 

Пренос енергије. Где се и нано у звезди ствара та енегија. Извори енергије 
налазе се у језгру звезде, где темnература достиже милионе стеiiена. Можда би за
морно било говорити о томе и IIисати једначине ноје nоназују нано се та енергија 
ствара. Задовољимо се тиме што ћемо рећи, да је та огромна енергија сабијена у 
језгру атома . Али, оданле тамо енергија? На ово је nитаље одговор дао Ајнштајн 
1905. године , својом Теоријом релативитета . Први nут је тада речено да се не може 
говорити о одржаљу унуiiне ноличине масе у васиони, нити о одржаљу унуnне коли

чине енергије. Јер, оно што по ноличини остаје нерпоменљиво, то је маса + енергија. 
То су два различита облина једне исте ствари - материје. Честице од нојих се са
стоји атомско језгро , чврсто су међусобом nовезане . Енергију ту још не видимо. 
Али када се процесом цеnаља они раставе, ослобађа се енергија ноја, нао да је сада 
језгру неnотребна, јер није усnела да сачува љегов интегритет. Треба обратити nа
жљу на то да, по Ајнштановом принциiiу енвиваленције, и спајаље атомсних јез
гара, манифестује се ослобађаљем енергије и ствараљем зрачеља. Ано се, на при
мер, сударе четири језгра водонина и споје у једно језгро хелијума, истог тренутна 
имамо енергију ноја се зрачи. Танав је nроцес заnраво стално присутан на СуiЩу. Ето, 
то су основни принциnи ствараља енергије, или, тачније, љеног ослобађаља у уну-
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трашљости звезде . Та е нергија nрелази нз јано ужарени х централних делова nрема 
ре атн вно хладннјој n вршнн11 звезде оданле се нзрачу) е У онолни nростор. 

Да внднмо, I<Ој н је nроцес nре носа енергще у звездама. У физнци се изуча
вају разне могу lнюстн nрс н са е нергнје. Н а nр1шер , тоnл та од тела са већом тем
ПС\ атуром nредаје се другом телу са IIIOI<OM температуром n мoli y топлотне. np оод
љ11 13 CТII . AI<O ужарш\0 ј е)\3 11 нрај жељеЗ II Г штапа , ТО 11 HPY ГII l < рЗЈ llOCTЗ J C ТОПЗО . 
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айсорйциоие лшшјс у сйекiйру N Aql (доле). 

Топлота се проширила дуж штапа захва~ујући томе , што у металу постоје слободни 
елентрони ноји својим нретаљем обављај у п_Ренос . ТаЈ облнн преноса , нод звезда 
је занемарљив . Други облю< преноса енергије Је - нонве~щи)а . Ваздух (гас) У не
посредној ОI<Олини загрејаног тела и сам је топао, па пошто Је ланши , пеље се на .већу 
висину. На љегово место долази хладни ји ваздух 1юји прима топло1у од загреЈаi·I~Г 
тела и исти се процес пnнавља. Топао ваздух у додиру са хладнИЈИМ телима предаЈе 
им свој у топлоту и ТаЈ<О настаје пренос тоnлотне енергије путем нонвеiЩИЈе. Међу
тим , најважнији процес преноса енергије нод звезда је - пренос путем зрачеља . 
Са зрачељем се ми срећемо у сва1<0дневном животу. Ано се приближимо телу ~а
гре ј аном до извесне температуре , осетићемо тоnлоту НОЈ.а долази само од загреЈ~
ног тела. Очигледно да загрејано тело испушта зране I<OJe ми не видимо, али I<ОЈИ 
преносе топлотну енергију. Ано рецимо метал загрејемо до ужареља, онда. се део 
зрачеља може и видети - то је светлост ноју зрачи ужареии предмет. БоЈа свет
лости зависи од температуре до ноје је тело загрејано. Енергија створен~ У ~рисуст~~ 
велиних температура у унутрашљости звезде, не поназује се и~ма у ОНОЈ боЈИ У I<OJOJ 
бисмо је видели да смо у близини љеног извора. ДОЈ< та енергија путем зрачеља стиг
не до наших чула и инструмената , претрпи извесне промене . На пример, свани нубни 
сантиметар звездане материје у центру Сунца, зрачи у сваној сенуиди оно to••: ерга. 
Кад би та енергија допрла до Земље, све f?и спржила, а онеани би испарили. Спа
сава нас чиљеница, да је звездана материЈа у велиноЈ мери непрозрачна . 

Претпоставимо да пред собом имамо тело загреЈано до доста висоне темпе
ратуре, тано да, ано желимо да останемо у љегово ј близини , :-'орамо се занлонити 
- рецимо, двема жељезним танi<ИМ плочама , поставивши их Једну из.а друге. То
плоту од загрејаног тела можда ћемо и даље осећати, али осетно слаби)~ · Топлотни 
зраци , идући од загрејаног тела падају на прву плочу она их апсорбуЈ~ и загрева 
се. Tai<O и плоча почиље да зрачи. Један део топлоте иде према загрејаном телу , 
а други део према следећој плочи, ноја се загрева и зрачи , али маље од прве плоче , 
а још маље од ужареног тела. Исти се процес дешава. и нод звезда . Топлоти~ еиер- · 
гија из централних делова апсорбује се у вишим слојевима и ПОЈ:IОВО израчу)е. 

Сйекйlар звезда . Говорили смо малопре ~ елеi<Трон~ма , НОЈИ у саставу атома 
нруже по својим орбитима на различитим расто)аљима од Језгра. Језгро има. за зада
тан да их , привлачећи, сачува у својој власти . Међутим , ано елентрои добиЈе потр~
бан виша1< енергије , он истог тренутна напушта атоh~. Ненад елентрон и не добиЈе 
потребну енергију да би побегао , али зато сна че са Једне на другу путаљу. 
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У условима внсоних те~mература у центру звезда , cpeliy се само .,огољена" 
језгра 1<0ја е1<сплодирају и поново се спајај у . У вишим слојевима звезде, мал и број 
атома може оно свог језгра да задржи понени елентрон . Зато је и nрисутан велю<и 
број елентрона - уталиuа . У танвом ј едном хаосу треба оченивати, да слободан 
елентрон буде поново заробљен, у ,щюштву судара између свих тих честица. 

Ренли смо нано светлост настаје. Упознали смо се и са начином преноса енер
гије зрачеља од места љеног ствараља , до површинсних слојева звездане атмосфере . 
На том путу, таласи се рефлентуј у, преламају , апсорбују , негде и nојачавају и не
l<ано стижу до спољашне границе звездане атмосфере . Одатле, па до наше Земље, 
љихов је п ут hшого лаюuи. Међузвездан и простор нао да им је нанлољен , ла им 
дозвољава несметани пролаз. А то је зато , што је тај простор празан или насељен 
материјом са таi<О малом густином, да нашв таласи пролазе без велиних препрена. 
Сад би требало да се запитамо , нанви су ти таласи но ји се могу преносити без учешliа 
средине. Нама свима , познати су таласи у води , па звучни таласи и т.д . Ано бацимо 
наменчић у базен с водом, видимо да од места где је 1<амен пао, почиљу да се шире 
нружни таласи , но ји на извесном растојаљу нестај у. Али , ако воде нема , нема ии 
таласа. Знамо н то да се зву 1 < преноси посредством честица средине: воде, ваздуха 
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и т.д. У ванууму не можемо ништа да чујемо , али зато можемо да видимо. На Ме
сецу пред нашим очима могу и планине да се одрољавају, и а но не осетимо подрхта
ваље тла сигурно нећсмо чути нинанав звун, јер нема атмосфере. Због тога прису
ствујемо безшумном одрољаваљу брегова. 

Поред ових таласа , но ји не могу постојати ван не не средине : чврсто тело, 
течност, ваздух, постоје и елентрични, магнетни , односно елентромагнетни таласи. 
Светлост заправо претставља титраље елентромагнетних таласа одређених дужина. 
Ти су таласи настали заједничним деловаљем елентрицитета и магнетизма - појава 
ноју зовемо .,елентромагиетно поље" . Светлост Сунца и осталих звезда, представља 
само део дијапазона таласиих дужина, само део спентра елентромагиетних таласа . 
Видљива, даi<Ле бела светлост , резултат је на1<0 смо ренли , смесе фотоиа одређених 
енергија, ноји су ношени сван својим таласом различите дужине. Исан IЬутн није 
знао ништа о фотонима, о тим нвантима енергије ноје атом зрачи, али је п01 сазао 
да се бела светлост може разложити на номпоненте различитих боја. То је свима 
познати спентар беле светлости , или нано га нени још називају спентар Сунца, што 
није потпуно тачно . На једном љеговом l<pajy налази се љубичаста боја , а према ду
жим таласима cpelieмo плаву, зелену, жуту, наранџасту и црвену боју. 

Спе1пар елентромагнетних таласа ј е још шири. Од љубичасте боје према нра
Ћнм таласним дужинама срећемо ултраљубичасте , па Х-зране и Гама-зране . Од цр
вене боје према другом нрају (дужим таласима) , следе инфрацрвени и радио таласи. 
Астрофизичари помоћу спентрографа (инструмент за анализу спентра беле светлости), 
раздвајају номпоиенте видљиве светлости ноја долази са звезда и на тај начин могу 
да установе I<анав је хемијсi<И састав звездаиих атмосфера. 
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Спентри су нод свих звезда углавном слични. Сви су пуни , тј . садрже непре
юшуте светле појасе ве од црвеног до љубичастог, нспресецане таиним тамним лини
јама . Поненад, у спе1пру могу да се запазе 11 сјајне линије. Уствари , свано уси
јано тело даје непренндан (нонтинуирани) спентар, а усијана пара образује танну , 
светл у (емнснону) тшију. Познато је да тело, ној е се нађе на путу елентромзг
нетних таласа , апсорбује оне таласе 1<0је б н емнтовзло nод одређеним условима . 

Пошто је звезда обав ијена атм сфером, чија је температура знатно иижа, а l<роз ноју 
светлост мора да се пробије да би стигла до нас систем тамиих л инија у спентру 
звезде објашљава се помоhу споменуте особи не те атмосфере. Има ту и линија ноје 
настај у у Земљиној атмосфери. 

NORTH GALACTIC POLE 

SOUTH GAL ACTIC POLE 

Сл . З. Ра.:йоред йоз11аiuих извора Х-зрачеља у галаюТtи•tкоАt коордu11аШиом cuci:Ueмy 

Зрачи ли звезда само оне таласе ноје можемо да прочитамо помоfiу спентро
графа? Одговор је- не! Сагласили смо се да на температурама од ненолино милио
на степена у унутрашњости звезде, ниједан атом не може да задржи своје елентроне. 
Зрачење не можемо сматрати обичним ослобађањем топлотне енергије. Звездана 
материја зрачи не само црвене, нити само плаве или љубичасте таласе , вefi и Х
-зране и Гама-зране. Заправо, енергија звезде се ствара у виду Гама-зрака прили
ном нунлеарних реакција Овим нисмо све ренли, јер део енергије остаје честицама 
на о кинетична енергија. Hefieмo, на овом месту, говорити о свим могуfiим процес
има које доводе до зрачења у целом опсегу елентромагнетних таласа . Вратимо 
се зато Гама зрацима. Гама зраци пробијајуhи се према површини звезде, губе 
један део своје енергије и претварају се у Х-зране у ултраљубичасте зране , у све 
зране беле светлости и инфрацрвене и у радио зране. 

Из гомиле таласа које емитује звезда, ми видимо само оне, чија дужина из
носи неколико десетхиљадитих делова милиметра. Дуже таласе астрономи хватају 
специјалним пријемницима, радиотелеснопима. Примљени таласи предају се поја
чалима и онда региструју. На тај начин , астрофизичари су сазнали да наше Сунце 
доживљава повремено праве ерупције таласа , а и то, да је цела наша Галансија испу
њена елентромагнетним зрацима. Штавише, отнривено је и присуство тајанствених 
радио звезда. 

Х зраци и ултраљубичасто зрачење звезда отнривено је помоfiу инструмената 
постављених на балонима и сателитима. 

Слика васиоm. Атмосфера наше планете, највеhи је нривац што су астрономи 
дуги низ година толико мало знали о звездама . Ми смо , говореlш о простирању зра
чења од извора у звезди до нашег она или инструмента ренли, да је најтежи део 

ВАСИ ОНА XVIII Ј 970. 3-4 ----------------- 53 

ПУ'~а елентромагнетних таласа био онај нроз звездану атмосферу, а врло лан нроз 
међузвездану материЈу. Међутим , пре него што дођу у наше пријемнине на Земљи 
таласи морају да савладају још једну напорну етапу свога пута, а то је пролаз нро~ 
Земљин у атмосферу. Поназало се да је она у вели но ј мери непрозрачна и да nро
пушта танореhи ннштавни део свих зрана 1юје звезда шаље. Ано и сада понушамо 
да се описно и~разнмо, онда можемо реhи да у Земљиној атмосфери постоје два 
отвора, нроз Ј<О)е нам Је васиона доступна. I<роз један отвор пролазе елентромаг
нетни таласи беле видљиве светлости . То су они, у границама од 400-760 милн
МИI<рона талас!"их дужина , од љубичасте до црвене боје. То ј е врло узан опсег про
зрачности. С Једне стране тог отвора нао што знамо, налази се област невидљивих 
ултраљубичастих зрана , рентгенсю·ЈХ (Х) зрана и зрачење најнраfiих познатих та
ласних дужина, Гама-зраци. С друге стране овог отвора налазе се недоступни за 
људс1ю ОЈ<? - инфрацрвени (топлотни) зраци . Даље следи широна зона радио та
ласа. У ТОЈ области спентра, налази се други отвор Земљине атмосфере. Кроз њега 
пр лазе елентромагнетни таласи дужине од OI<O 8 мм . до 30 м, а ненада и до 300 м, 
У зависности од стања атмосфере. Захваљуј уfiи овом отвору за радио таласе , отнри
вене су и т.зв. Ј <ВаЗ Ј1звезде, IIJ/11 J<pal;e I <Вазари . 

Сл. 4. Ли11ије исшог ииШе11зиШеШа галакШицког радио зрацења 11а Шаласиој дy:>tCI/1/ll 
~д 185 см:_ Зрачење ~ обласШи са .коордuиаiuама ос = /Bh, 8 = -25° дол.zзи из йравца 
ирема це11шру Галакшике. УочаваЈУ се дискреШNи извори у Касиойеји (око 8 = + 60") 

и Лабуду ( OI(O 8 = + 40°). 
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Врло је занимљиво пнтаље о томе, нано заправо изгледа Васиона. Да ли је 
позната нарта звезданог неба иста на свим таласним дужинама и непроменљива , 
или она може да буде сасвим цругачија . Да одговоримо на то питаље са аспента зра
чеља звезда , а не са становишта љихове просторно-дннм1~~чне !<ОнфигурацИ)е. 

Хиљадама година , Васнона се спознавала само помоl,у она . I<ори.шhељем те
лес1юпа , учи ље и ј е I<opai< напред у том погледу . Отнрин:м спею·?алне анал изе , 
фотографиј е и мoгylti-IOCTII регнстроваља невидљii ВИХ зраi,ова , пш,азало се , да се 
велики део Универзума снрива пред наlШIМ ОЧI•tма. Сазнало се да У Васишш ПОСТОЈИ 
много обј ената недоступннх људсном ону, или због тога што Ј С љихово зрачеље сла
бо, ил и зато што ою1 најннтензи вни ј е зраче у невндљивом делу спе1пра. Према томе, 
треба обратити пажљу на условност , на ограниченост садашње слш<е Васионе . ?во 
стога , што ми уве i< регнструј емо пој аве не у свим, вeli само у не i<ИМ таласн1ш ду ,нн
нама. На пример , а1<0 посматрамо небо у ултраљуби:частоЈ светлости (Л < _ ~ОО Мf.t) 
онда би Сунце и даље бнло нај с ј ајнијетело на небу, ал 11 много слабиЈ еГ СЈ аЈа него 
у белој светлости . Друго тело по сјај у не би био Месец чан н11 вена планета, вeli 
ј една звезда 11 з Ориновог пој а а. Ано посматраље вршимо у рентгенсю1м зрацилш , 
Сунце бисмо видел и I<ao веома необичан објенат, а на небу наЈ СЈаЈНИЈ а би звезда бнла 
недавно оп<ривена "рентге i-I С I <а" звезда из сазвежђа <? 'шрпиона . Према томе , на ""рат-
ноталасном небу" не б11 смо могл и да се лаi<О снађемо . • . . -. 

На "радионебу" Сунце би и даље остало , али нестала би позната сазвелd)~, 
а појавили би се нови обј енти , међу но Ј има веома СЈаЈНИ они у Касиопе)и и Лабую · 
На таласним дужинама од оно 30 метара , у сазвежђу Стрелца, ПОЈавило би се ново, 
огромно сјајно небес i<О тело - ј езгро Галантине. Били бисмо одушевљени , а ;ш 
истовре.~1ено и јано разочаранн , јер на позадини Млечног пута, наше би Сунце било 
само тамна пе 1·а. . 

Као што видимо, можемо (што зависи од унуса) , да изаберемо било I<OJY слн-
ну звезданог неба , и с вана да буде само делимично тачна, права претстава о свету-

Васиона је тајанствена, разнообразна , сложена . Но, то НИЈе . довољно да бн 
се ограничио процес њеног научног спознаваља. Сетимо се речи . Ј едног научн ина 
и философа: "Две ствари су нај ве~:' но ј их треба да сазнамо. То Ј е морални занон 
у нама и пространо небо над нама. 

Tpaj•te Анzелов 

ПОСМАТРАЉА МЕРКУРОВОГ ПРОЛАЗА 9. МАЈА 1970. 

Мерi<уров пролаз пратиле су две eiпine Астрономсног_ друштва "~уђер Бо
ш1швић" . Прва се налазила на тераси Народне опсерваториЈе и имала ЈС задатю< 

да снима пролаз Мернура. Ц . " 
Снимаље је вршено "Прантином IV-F" без објентива нроз рефрантор " а)с 

100/2000 без онулара, минрофилмом N , нроз светложути ф~1лтер ЖС-12 из номпле
та телеобјентива "Мансутов" , бленда 1 : 100, енспозици)а 1/100 сен. Снимање 
је вршено сваi<а 2 минута. Снимао Нинол~ Живановић. . 

Снимаље детаља није успело због nоЈаве рефлеi<Са на об)еi<тиву фото апарата 
и онулара рефрантора. . . . . 

Друга еюша налазила се на јужно) З~ндан нули. Она Је nратила ПОЈаву на 
пројеiщији и присутној публици давала об)аiШьеља. , 

Први додир I<онстатован је у 4 h 20 m (сва времена по 1 И). Др~ги додир 
у 4 11 24 m . Црна I<апља није примеhена. Пролаз _кроз централни мерЈЩИЈаН Сунца 
у 8 11 30 m. Између Ј 1 11 7 п1 н 11 11 10 m Mepi<YP Је прелазио nр~но nеге У централ
ном делу јутозападног нвадранта. Прено саме умбре nрелазио ЈС између 11 l1 _8 m 
и 11 h 9m. Tpeliи додир нонстатован је у 12 h 11 m а четврти у !2 h и 12 m. ПоЈаВа 
црне напље примеhена је у 12 h 8 m . Капља је повремено настаЈала и _ те1< се У 12 h 
9 m стабилисала у облину овалног издужеља. У 12 h 11 m личил~ ЈС на нружић 
са малим продужетном. Извештај· друге екиnе дали су Милан Ми)ић и Дубравно 
Родић. 

З . И. и Ј. Г. 
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КРАБ МАГЛИНА 

Једна група америчних астронома нздала ј е донуменат NASA SP 213 посвеfiен 
будуfiнм nрограмима астрономсног испитиваља nростора . У томе дш<умснту аутори 
су се посебно осврнул и на I<раб маrлин у, с образложељем да је ова маi'Л ина један 
од најзначајш1јих обј ената целога неба, ноји истовремено ннтересује готово све гране 
савремене астрономије: астронаути<шу и терестрнчн у астрономиј у, техшшу посма
траља н теоријсн у астрономију. 

Када звезда потроши своје н уi<Леарно горнво, онда се рушн под дејством 
сопствене гравитације . Читав низ сл жених процеса, чији детаљи ј ош нису потпуно 
објашњени, води тада на брзом рушељу номе следује снажна Сl<сплознја за време 
ноје супериова ослобађа само у једној години више енергије ( 1052 ерга) него што је 
ову емитовала TOI<OM целе своје стеларне периоде. Још пре много година теоретичари 
су nредсназалн да би нао остатан ованвих процеса , могла бити једна неутронсна 
звезда , тј. звезда огромне густине у 1<0 ј о ј атоми губе своју индивидуал н ст, та1<0 
да им се језгра и еле1пронн амалrамишу , образуј уhи нешто што би се могло назвати 
нонтин уал ном н унлеарном материј ом . Пре<шш< неутронсне звезде био би свега ноју 
десетин у ннлометара тано да бн маса у једиом I<убном центиметру ова1ше звезде 
изиосила ОЈ<О 1 мил нј арду тона . Аутори наводе , поређеља ради , да би овано нешто 
било l<ao над би се цело острво Манхатан у 1-Ьујорi<у , са својим земљиштем , стенама 
и грађевинама , тоЈшЈш СЈ<ОI-щентрисало да стане у један обичан напрстан. 

Уцружени напори астронома, I<З I<O оних 1шји се баве оптиЧI<ИМ испитивањима , 
та 1<0 и оних I<оји посматрај у помоfiу радио и Х-таласа и 1<0ји су у тону последљих 
двадесет година посматрали овај остата l< невероватно снажне енсплозије, допринели 
су развитi< У идеја , потпуно нових и узбудљивих, о сложености нашег универсума . 
Оптичним посматрањима (в. стшу) види се прилично слаба ма.rлина у нојој су изу
Ј<рштани, у виду мрежице, веома фини црвени nраменови у енспанзији са брзином 
од хиљаду нилометара у сеi<унди. У средишту се види једна слаба звезда типа раз
личитог од осталих познатих звезда. Светлост хомогене партије маглине је јюш 
nоларизована. Узимајући у обзир и нарочиту особеност да је маглина jai< извор 
радиоеле1причног зрачеља , што су утврдили радиоастрономи , постаје јасно да ма
глина није просто маса врелих гасова , него да је то релативистични гас , састављен 
од елеi<трона чија енергија превазилази 1 ОО милиона елеЈ<тронволти тј. има енер
гију веhу од оне l<ojy би могао произвести највећи земаљсни а1щелератор честица . 
Брзина елеr<трона је веома блисна брзини светлости - граници ноју је брзинама по
ставила специјална теорија релативности. Ове еле1проне емитује зрачеље nутем 
процеса познатог под називом синхротронс1<е емисије, аналогној оној произведеној 
у анцелераторима названим синхротронима . Да би се ованва емисија могла произвести 
потребно је да релативнстични гас буде у слабом магнетс1шм пољу . јачине оног на 
Земљи , али чија је енергија фантастична јер се простире на запремину чије се димен
зије мере светлосним годинама. 

Астронаутична технина отворила је ново поље студија: астрономију Х зра
нова. После отнриваља првог извора Х зранова на небу (Scorpius Х R-1), утврђено 
је да је и Краб маглина веома јаЈ< извор Х зранова . Ованво једно зрачеље могао би 
емитовати гас на температури од једног милиона степени ноји би био у смеши са 
релативистичним гасовима или би га емитовали сами релативистични елентрони. 
Засада изгледа да је тачна ова друга хипотеза али то имплицира да постоји много 
више елентрона висоне енергије (од 10 до 100 милијарди елентрон волти) но што 
се мислило . Уз то ово је зрачење толино јано да је неопходно непренидно формираље 
танвих елеi<трона. 

Астрономе су чеi<ала нрва изненађеља I<ада су , пре три године , радиоастро-
1-IОМИ ОТI<рил и нову нласу небес1<их тела - пулсаре . Први од ових обје1<ата ноји су 
посматрани , е,юповали су знажне импулсе у периодУ реда 1 се1<унде и то са тачношfiу 
часовнина. Једно од предложених објашњеља ових посматраља било је да су по 
среди неутронсне звезде са периодом ротације једнаном периодичности тих емисија. 
Али иnal< још је неразумљив механизам продукција таквих радио имnулса . 

Годину дана доцније отнривен је један пулсар и у Краб Маглини ноји је по
ставио више проблема . Френвенција овога пулсара износи оно 30 у 1 сенунди -
много је бржа но 1шд типичних пулсара - и изгледа да се овано hlaлa периода нај-
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боље може објаснити nод nретnоставном да је no среди доиста неутронсна звезда 
у врло брзој ротацији. Убрзо затим астрономи су отнрнли да је мала звезда у сре
дишту I<раб Маrлине стварно nулсар и да емитује импулсе нано у визуалној тано 
и у радио таласној областн. Доцннје су ова nосматраља употnуљена, I<ад су заnочели 
летови васионсюtх бродова, и нађено је да OI<O 5% Х зрачеља суделује таi<ође у син
хроннзму са имnулсима у радио области I<ao 11 у оној видљиве светлости. 

Ова посматраља нз васнонсних бродова нмају посебаи значај јер су nотребни 
веома мolilш нзвори енергије да бв се објаснило Х зрачеље. Доиста, сто пута више 
енергије се емитује у домену Х зрачеља него ли у видљивој области и nрема томе 
тотална енергија ноју зрачи nулсар I<раб Небуле је 100 nута вetia од оне 1<0ју зрачи 
Сунце . 

Сва nосматраља снупа, у оптичном, радио и Х домену, уназују на то да I<раб 
Маглина д бија енергију од неутронсi<е звезде у брзој ротацији . Према једној од 
nредложених теорија, велина брзина ротације неутронсне звезде је резултат руше
ља nрнобитне звезде чији је юшетични моменат остао сачува1-1. У исто време ова 
имnлозија (процес суnротан еЈ<сплозији, тј. расnрснаваље унутра) номпримира 
магнетсi<О nоље 1<0је је ве), nостојало у звезди noвetiaвajyl'iи му јачину на износ од 
неi<ОЛИI<О хиљада мил ијарди гауса. Рачун поназује да огромно елеi<Трично nоље , 
индуновано од магнетсног nоља у брзој ротацији , убрзава честице ноје собом односе 
један део магнстсног nоља н емитују nосматрано синхротронсно зрачеље. И још 
нешто, могуtiе је и зрацунати енергију и нинетични моменат ноје избацује пулсар 
11 резултат се слаже са nосматраннм продужаваљем nериода nулсара. 

На овај начин , отi<риl>ем неутронсне звезде у средишту I<раб магл~ше, реша
вају се nроблемн у вези са поренлом енергије ноју избацује сама маглина. А можда 
је још важнија нонсенвенца у томе што је омогуtiено да се nонаже тесна nовезаност 
између образоваља једне неутронсне звезде и енсnлозије односно супернове. Било 
б н од вели н ог интереса исnитати да ли све супер нове npoyзpOI<yjy пулсаре тј. неу
тронсЈ<е звезде чија метрономсна отнуцаваља дају таЈ<Т nосмртној химни звезде у 
nоследљим стадијумима љене еволуције. 

Међутим nредложена је и једна друга хиnотеза : извесне суnернове могле 
би nотицати од рушеља услед релативистичi<е гравитације и nроизводиле би грави
тациону сингуларност , та1<0 нnр . из материје толино нонцентрисане нинанва врста 
зрачеља (данле нинанви nодаци) не би се могла извуtiи из љеног гравитационог 
nоља и nредстављале би "тамне шуnљине" васионе у Ј<оје материја и зрачеље могу 
улазити али из нојих ню<ада ништа не би изилазило. 
"L'Astronomie", 1970, мај, стр. 220 Р. Д. 

НОВИ ИНСТРУМЕНТИ САРАЈЕВСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

ИЗЈ<О Анадемсi<И астрономсно-астронаутичi<И нлуб у Сарајеву nостоји веh се
дам година сав досадашљи рад iьегове АстрономсЈ<е опсерваторије, базирао се на 
једном малом преносном рефрантору са увеhаљем од 80 пута. Јасно је да један танав 
инструмент није омогуhавао нени студиознији рад али је ипан исноришhен до ман
симума и што се тиче nосматраља и што се тиче снимаља небесних објеЈ<ата . 

ОД ове године ситуација је нагло nочела да се меља. Захваљујуhи досада
шљем антивном раду од одговорних институција су набављена извјесна новчана сред
ства ноја су једним дијелом исi<оришhена за адаптацију будуhе опсерваторије на 
Требевиhу Ј<од Сарајева а други дио је nотрошен за набавну нових инструмената. 
У Велиној Британији је нуnљено ненолю<о веома нвалитетних инструмената од нојих 
су најзначајнији један звијездани спентрометар и два објектива за астронамере. 
И објеЈ<тиви и сnектометар су набвљени од једног аустралисног астронома аматера 
но ји сада живи у Енглесној. Са тим астрономом се управо воде преговори о томе 
да он, за потребе Астрономсне опсерваторије у Сарајеву, изгради један велини те
лесЈ<оn типа Cassegrain са отвором од 40 цм. 

У Енглесној је набављен - и један преносни јапансни телесноп рефрантор 
76/1250 који са Barlow леhама може да увеhава до 625 пута. У односу на отвор теле
снопа то је мало претјерано увеhаље али је за нека посматраља норисно. 
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Koмeiiia 1970 g. С11имак ААА клуба у Сарајеву, 11. 9. 1970. 

чије ог~=~~~~ ~~УI~пљени и СВ!·! nотребни дијелови за телесноn рефлентор од 30 IJAI 
. им~ од раниЈе, тано да he љегову изградљу чланови Аст ономсне 

опсерваториЈе У С~ра)еву сопственим снагама почети у најснорије в и ·е~е о · 
те~ескоп као и ?ИЗЈ од 40 цм (унолино дође до љегове градље) бине с~ј~ште.ни ~~ 
ве адаптираноЈ згради оnсерваторије ,. Чолина наnа" на Требевиtiу и 
нупола0почела би, у1~лино се све буде одвијало по ~лану, у прољеfiе и~yfie з;~;::Н~~ тро " ~их дан~.из ападне Њемачне треба да стигне и један телесЈ<Оn тиnа Уни-

н КОЈИ има о )ентив од оно 1 О цм и расnолаже са сати им механизмом Он "'е"упот 
пунити празнину у раду до . · n -

0 н се не изграде раi-шЈе nоменути снажнији инстру 

све чла:~;:а~а:ј:~~~::м~п~~Ро;а~~~~;е~шД:Г~~~;::њ~ У:а~а~~' ::~~~ ~:лоебра:~~:~ 
~~~~~~<::в~~iвид~'::нпирмодуорређуајидмаб најзад је завршен и пред нама су нове с~~~~в~ 

у ине свемира. 

Мухамед Муми!lови!i 
члан Астрономсне опсерваторије AAAI< 

АУТОМАТСКА СТАНИЦА "ЛУНА-16" 

Лансира~ем совјетсне аутоматсне станице "Луна-16" отворена ·е нова ст _ 

;:~ан: л~~:аiо~~~~~:~:М ~е~ее~30 ~ад~:еи~е:л~ Сунчевог сист~ма. Ова ау~~-
~: У~~рке са Месечеве површине, стартовала аутомат~</с~~~о~~~~~~с;:;н~о~?~~; 

мљи и доставила научницима непроцељиви материјал. ЕI<сперимент, ноји је 
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11 звео "Месечев геол г" , нано су поп улар!·! назвали аутоматсну лаборатор11ј у, от
нрио ј е нове , до сада lle J<OpiПJiheнe могућности у свео!ШlТем нстраживаљу Месеца 
и цруг11х тела Су11чевог с11стема. Ос11м важних научних резултата ноји треба да усле 
де анал изом сан упљен11 х узора1<а Месе че вог тла , овај еЈ<сnеримент совјетсЈ<е технине 
по Ј<азао је да ј е могуhе усnешно обавити лет и без људи , сnециј ално обучаван11х за 
ованве nодухвате. Осим тога свемнрсне е Ј<иnе су изложене многим иснушељпма 
у тону наnорн11х n утоваља Земља-Месец-Земља . 

Пошто ј е лансираље раЈ<ете-носача усnешно и зведено 12. сеnтембра 1970 . 
год11ие , са Јюсмодрома у Бајнонуру аутоматсна станица nочела ј е да Ј<ружи он Ме
сеца nет дана насн11ј е Ј <ао љегов вештачни сате л и т. За време лета на Месецу, један 
дан nосле лансираља , б1ша је изведена 1<0рснц11ја n утаље , да бн се обезбедио тачан 
nравац лета на сталном nратиоцу наше nланете . Аутоматс Ј<а станица ј е летела изнад 
nовршине Месеца па оно 11 О Ј< М .; за један Ј< р уг лета о 1ю Месеца било ј ој ј е nотре,.. 
но 1 час и 59 мин. 

20. сеnтембра "Луна-16" ј е по унапред утврђеном nрограму слетела на Месец 
и одмах nочела да обавља свој научно-истраж 11 ва <tЈ<и део мисиј е. Сnеци јал ном "на
шшюм" 1юј а је аутоматсни ЗЈ<ТИВIЈрана nочело је ноnање Месечеве nовршине . Са 
дубине од оно 35 цм ., и звађени су узорцп Месечевог тла и исти аутоматсЈ < и унети у 
сnецијалне Ј<онтејнере "Луне-16" . О вај " аутоматсни рудар" на Месе ~1евој nовршини 
nретставља у ствари аутоматсну механичну руну и елентричну бушилицу ноје раде 
no номандама са Земље. МехаюЈЧЈ<а руна се обрне за 180°, може да заузме вертина
лан и хоризонталан положај , Ј<ао и да ради на оно десетаЈ< метара у радиусу ауто
матсне станице . Бушилица ј е тан ве Ј<онструнције да ј е nрилагођена и за мене и за 
чврсте Материјале , јер се није знало на нанав ће састав материја иста наићи nри раду 
на nовршиии Месеца. 

По завршетну планираног задап<а , совјетсна аутоматсЈ<а станица се одвојила 
од Месечеве nовршине и 21 . сеnтембра уnутила натраг на Земљу. Слетаље на Земљу 
обављено је нормално, nомоћу nадобрана , у подручју Казахстана 24. сеnтембра 1970. 
године. 

На овај начин је доназана и ранија претnоставна совјетс1шх стручљана да 
све nослове оно истраживаља Месеца и других небесних тела , могу бесnренорно 
да обаве аутомати , уместо људи, чија су n утоваља увен СЈ<Оnчана са одређеним сте
nеном ризю<а . Метода примељена у овом совјетсЈ<ОМ енсnерименту омогућује брже , 
смелије енономичније и безбедније освајаље других nланета . ДОI< су за лет на цруге 
планете' са људсном nосадом nотребни веома сложени и nоуздани уређаји (врло че
сто се због сигурности ради са удвојеним системима), па ради тога и јачи мотори 
ранета-носача , тај се nроблем овде не поставља у та1ю израженој форми, што знатно 
поједностављује нонструнциј у и ранете-носача и саме аутоматсt<е станице. 

"Луна-16" је телеаутоматсна станица. Један низ операција она је обавила. ауто
матсi<И , а други nрема телемеханичним командама примљеним са Земље. Совјетски 
стручљаци истичу да је аутоматс1<а станица "Луна-16" први представник серије 
"аутомата са интелентом". Ово значи да аутоматсне станице будућности могу само
стално да доносе одлуне без помоћи нонтролног центра на Земљи. Beh и ова станица 
"Луна-16" била је у могућности да по потреби промени место с~ог спуштања, у но
лино би планине под љом онемогуhиле безбедно слетаље. Верује се да у наредним 
летовима у будуhности предстоји ера "аутомата ноји мисле" и који he у програму 
освајаља .Космоса усnешно замељивати људе, јер су у стаљу да се прилагођавају 
тренутним условима средине за ноје нису раније nрограмирани на Земљи . 

И дон сnецијалне ениnе совјетсних научнина раде у својим лабораторијама 
на детаљним анализама пошиљне са Месеца, веh се на другој страни разрађују идеје 
о лету оваЈ<вих и сличних аутоматсних станица на друге планете. Највише се помиље 
планета Марс, али се исто тано не иснључује Венера , нао будуhи носмодроми за сле
теље совјетсних аутоматсних станица. У сваном случају развој аутоматсних и теле
аутоматсних станица знатно he убрзати план истраживаља Космоса. 

Драzа11 К11ежевић, дийл. Шt:>1с . 
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НОВЕ ТЕОРИЈЕ О ПОСТАНКУ ПЛАНЕТА 

У ј унсној свесци 1970. г . "Joumal of the British Astronomical Association" 
доноси изванредан nриназ G. Е. Satterl111'aite-a о најновијим радовима на проблему 
образоваља nланете. Пошто ј е тема изванредно ннтересантна дОНОСИЈ\10 исцрnан 
нзвод из тога члан на . 

Теорисаља о постанну n анета од увен су бнла тема студија ноја је интересо
вала астрономе теоретнчаре. Из тe i<y l,e mпературе јасно се вид11 да ј е поново nро
буђен интерес за овај nрастари nроблем , ннсnирисан без сумље новим расnоложивим 
сазнаљима ноја су доби вена нарочнто нз астронаутнчrшх nрограма Америнанца 
11 Руса. 

Велию1 број чланана ј е пубmш ван последљих месецн са овом темом и то 
nоглавито о процесу форм11раља планета сЈшчннх Земљи. Вероватно су нај важн 11 јн 
nодатци добн вени са васионсних бр до ва " Surveyor", "Луна" и "Apollo" но ј н су 
ПОЈ<азап и да ј е површина Месечевн х мора ПОЈ<ри вена реrол итом (" regolitl1") -
ПОЈ<р!!вачем фино уситљених сил иЈ<ата , а знатна 1юл ичина чврспiХ стена донета из 
М.ора Тишине ДО Ј <азуј е да ј е то brecc ia тј. зrрудван уснтњен материј ал . Хемиј сЈ<И 
састав Месечеве 1<0ре и а 1ю није идентич :зн иnан ј е јщю сличан ономе сnољю1х сло
јева · на Земљи . 

Даље ј едио важно ОТЈ<риhе ј есте да на површинн Марса постој е прстенасте 
формације ј а 1ю с ЈИЧЈЈе Месечевим нратерима што ј е снимио "Маринер 4" године 
1965. 

Податцима добивеним из васионе придошли су не1ш врло важни ресултати 
лабораториј сних истраживаља. Тано су нnр . године 1969. Steiп и другн установнли 
да међузвездана материја садржи знатне ноличине ситшатног зрневља, уз графит 
и велиЈ<И део замрзнути х гасни х па.'l:уљица - веfiином водонина и хелиума. 

На основу оnих веома зн ачајних резултата сада се мисли да су планете фор
миране од међузвездане материје 11 ј асно је да ј е неnотребно тражити посебно обја
шљеље за nостој аље силиr<ата у љиховим 1<0рама а1ю су се ов и веh налазил и у сиро
вииама од 1<0јих планете nотичу . 

Од важиости је ј ош једна теорија ноја се осни ва на резултатима лабораториј
СЈ<их енсnеримената, ној у ј е Mills nоставио, и по ној ој би nрстеиасте формације на 
Месецу и Марсу могле бити ресултат лаганог нолапса разводњене (флуидизоване) 
подлоге, вероватно фине nрашине. Mills мисли да ј е разводњаваље , проузр01ювано 
дегасираљем nротопланетиног материјала , врло дуго трајало и да су сложени нра
тери формирани врло споро а не наnрасно у времену трајаља целе ове периоде. 

Многи астрономи сматрају да су планете морале бити образоване приnајаљем 
материјала из међузвездане материје ној а је смеша гаса и nраши не. Lyttleton је исnи
тао теорије динамю<е норишhеие у ю1асичним хиnотезама о образоваљу планета и 
ПОЈ<азао да су хиnотезе о звезди 1<0ја пролази у бл изини , о nлимсном дејству и о 
сударима , неодрживе. Међутим , nоназао је да је дииамичЈ<И могуhе да су две или 
више nланета биле образоване расnрснаваљем једног нестабилног тела у ротациј и 
и да би два главна фрагмента тога тела имала веома неједнане масе , вероватно у 
односу 10 : Ј. 

Године 1969 је Orowan обрађивао приnајаље масе из међузвездане материје 
и утврдио да металне честице теже Ј<охезији ДОЈ< си;шнатне честице више теже раз
бијаљу путем судара . Према TOhle гушhе металне честице би образовале почетну 
ноидензацију, ДОЈ< би фино пулверизирани силю<ати евентуално образовали маље 
густ слој . Ово би ишло у прилог мишљељу Мс Crea ноји је још 1960. год . тврдио 
да . би се звезде и nланетарни системи могли образовати из међузвездане материје 
I<Oja сада постоји у Галансији. Мс Crea н Williams у једној наннадиој расnрави опи
сују и механизам формираља протопланете приnајаљем . Они nретпостављају 
огроЈI\ЗН облан међузвездане материје , ноја се приближио састојн 99% од гаса и 
1% од прашине на темnератури 100° Ј( и доназује да би присуство само врло малог 
броја релативно веhег зриевља nолупречиина - О.ОЈ цм) било довољно да "онруни" 
масу и подстание ствараље протопланете. 

Резултати Orowan-a указују да се прво згрушавају (ноагулишу) тешне металне 
честице , образујуhи густо језгро,а доцније таложење (седиментација) фино пул
веризираиих силю<атиих честица образује маље густ омотач. Овю<о замишљен меха-
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низам лрюшчно добро одг вара опште лримљеном схватаљу струнтуре nланета 
бл11с1шх 11 сличних Земљи. Мс Crea н Williams та1юђе ДОI<азују да би гра витациона 
енергија, ослобођена лр11лином са1<уnљаља чврстнх честица nравцем на . средишту 
масс , била nриблюнно онолина ноmша је nотребна за дисnерзи)у гаса НОЈИ садржи 
об ан . Мс Crea наводи да би а 1<0 енергија не бн била довољна , nрилично гаса оста 
ло у nротолланетн из ноје би се онда формирала тела ноја бн по нонституцији би~а 
слична групи од четнрн вел н не спољне nланете . А ано би било довољно eнepi"IIJ e 
na растера нај веtш део гаса онда би резултат бнле Tlllll lчнe терестрнчне nланете. 

L yttleton сматра да су Мернур н Венера лрвобитн сачшьавал н Једно тело , 
а Земља , Месец и Марс друго, шт би се слагало нано са теорИЈОМ ротацн)е течн н х 
маса та1<0 и са nознатом динамн i<ОМ Сунчевог истсма. Нови посматраЧIП! nодатци 
до "ојих се дошло у лоследње време дозвољавају хипотезе у смислу L yttleton
-oв11 x иагооештаваља о 1< ј11ма ј е Мс Сгса расnрављао у два важна чланна објављена 
у час лнсу " Naturc" 1969. год . У првом д11снутује о Земљи, Месецу н Марсу у свет
лости нових чиљеница 11 наоодн да се разл и не у љиховим средљим густинама сасви 
и добро слажу са Lyttlton-oвнм мишљељем да су се све три формирале разбијаљем 
једна лротолланете . . 

У цругом чланну Мс Crea примељује једн ставан тест за претnостав t<у о Јед
ном телу из нога су настали Зе,,,љз Месец н Марс , нао и за ону о сличном поренлу 
Мернура и Венерс добиј ај ући упадљивс рссултатс. Он је утабличио масе и средље 
густине терестричних nланета , нористећи nоследља оцређиваља и уносеhи у таблицу 
за свану планету масу и густин у, лоназао ј е да не постоји једноставан однос маса
густина и да нема нинанве једноставне варијације масе или густине у вези са уда
љсношhу од Сунца . Мс Crea је нзрачунао густине nретnостављених номбинованих 
nланета , делећи целонулну масу номлонената са њиним целим волуменом у сваном 
случај у и дошао је до следећих резултата (р је густина изражена у g/cm 3) : 

р Мернура 
р Бенере 

р (М В) 

5.47 
5.24 

5.25 

р Земље 
р Месеца 
р Марса 
р (3, М, М) 

5.51 
З.З4 
З .90 
5.27 

Видимо да се средље густине двеју nретпостављених nротолланета разлинују за 
маље од 4 хиљадитих делова и јасно је, у нолино се густина може узети нао инди
натор састава , nотnуно разумно nретnоставити да су ових nет тела, веома раз~ичите 

густине, стварно лродунти фисије две nротоnланете идентичног састава . Ово Ј<: вео
ма јана лодршt<а nретnостављеном nроцесу и тврђељу да се nланете обраЗУЈУ из 
истог nрвобитног материјала. 

Мс Сrеа-ова синтеза најновијих лосматрачних и теоријс1шх радова доводи 
до једноставне и уверљиве nредставе о образоваљу nланета nутем лрилајања (аi<ре
ције) и цепаља (фисије) лочиљуhи од nространог облана међузвездане материје ноја 
садржи много гаса и нешто лрашине . После "нруњеља" са нешто мало већих но nn;o 
су обична зрна, делиhи се усмеравају на средишту масе тано створеним д~ образуЈе 
лротолланету ноја ротира . Прво се спајају гушhи метални делићи образу)уhи густо 
језгро, дон маље густи силинати бивају зцробљени у ситније зневље међусобним 
сударима и евентуално се таложе ван језгра образујуhи омотач оно овога. . 

Ано је гравитациона енергија, ослобођена описаним процесом, довољна на)
већи део гаса he одилазити из система и резултат he бити тилична терестрична пла
нета слична Земљи. Али у неним случајевима језгро примордијалне протолланете 
може бити тощшо нестабилно да се раслрснава веh у ранијим стадијуму и тада he 
маљи фрагменти односити собом nроnорционално мање ланшег материјала из омо
тача и тано he постајати гушhе од два тела , чиме се објашљава она мала разлиЈ<а у 
средљој густини Мернура и Бенере. Мс Crea сматра да је лротолланета Земља
Месец-Марс nостала нестабилна и раслрсла се nосле издвајаља језгра и омотача. 
У овоме случају маљи фрагменти (Марс, Месец) одцелљују се од маље густог омо
тача и тано метално језгро остаје у највеhем фрагменту (Земљи) што би се слагало 
са веhим разлинама у средљој густини ове груnе тела. 

У случајевима у нојима грав_итациона енергија , ослобођена при npo!-lecy лри
лајаља, није довољна да подстанне гасне честице на брзину одлетања, на)већи део 
гасова остаје на месту и тано настају велm<а гасовита тела нао што су nланете гиганти 
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Ованве теорије nодлеже наравн брижљнвом исnитиваљу и нрнтнцн , шт је 
битно . У сва1юм научном раду тано да ће сам време моlн1 донети одлу1<у о њ11хов ј 
право) вредност н . Ал н се може слобо~~~ рећи да вс), сада ова теорнја пре снвља 
важан l<opa t< приблшнавања .l<a решењу порею1а Сунчевог снсте~ш. 

На l<pa)y члаю<а дат )С веома исцрnан nреглед дговарај уће л итературе . 

Р. Д . 

КОНГРЕС МАТЕМАТИЧАРА, ФИЗИЧАРА И АСТРОНОМА 
ЈУГОСЛАВИЈЕ У ОХРИДУ 
од 14. цо 19. септембра 1970. 

Пет година nосле Конгреса у Сарајеву , ове године имали смо н I<онгрес мз
тематичара , физнчара и астронома Ј угославнје у Охриду. 

Из Астрономс1<е оnсерваторије Конгресу је nрисуствовало Ј З делегата са 
Катедре Природно-математичног фаt<ултета у Београду З нандидата, из Војно
географсн?г завода н ВОЈНИХ ломорских аt<адемија З нандидата , са Љубљанснс ол
серваторщ_е 2 и из Загреба 1 нандидат, nоред ненолино професора ноји npeдujy 
зстрономи) у У гимнази)ама . Стране астрономе nредстављали су nроф. Бумба: Чехо
словачl<у, и nроф. Торо: Румунију. Притом је nроф . Бумба одржао једночасовно 
nредаваље о Сунчевом маrнетном nољу и феномеиима љегове антивности , дон ј е 
проф. Торо одржао nредаваље о неутронсним звездама за физичаре . Досадашљи 
лодпредседнин др Доминно из Љубљане, одржао је једночасовно nредаваље за све 
учесню<е Конгреса о савременим nроблемима у зстрономији . 

У разману од Ј 5 до 17 сеnтембра уt<ључно на Конгресу је било приназано 26 
стручних саопштеља. 18. сеnтембра учесници су расnрављали о развој у астрономије 
нод нас и nроблемима наставе ~строномије : За генерално заседаље од Ј9 . сеnтембра 
nриnремљене су следеће важниЈе резолу~иЈе овога Конгреса у вези са астрономијом : 

- nредложено ЈС да се у гимнази)ама nриродно-математичног смера , учитељ
сним ШI<Олама и средњим стручним шнолама, астрономија nредаје ло два часа не
де~но, а У rимнази)ама друштвеног смера по Ј час недељно. (У Србији се астроно
ми)а сада nредаЈе по 1 час недељно само у гимназијама лриродно-математи чног 
смера); 

дата је подрш1<а Хварсној оnсерваторији за истраживаља Сунца у зајед
ници са стручљацима ,Чехословачне анадемије науна ; 

- лредложена ЈС подршна обезбеђељу средстава за избор најлогоднијег ме
ста за буду~у висинсну ?Псерваторију у Југославији. У вези са овим nроблемом 
занимљиво ЈС изнети (Sc1ence and Astronomy in the Unitcd Kingdom, информација 
дата nоводом I<онгр~са Међународне астрономсне Уније) да Комитет за научна истра
живаља У Енглесно) им~ у плану nостављаље опсерваторије на северној хемисфери 
(НХО) . На олсерваторИ)и би био постављен рефлентор од З80 ЦАt лречнина и један 
рефлеi<ТОр маљег пречнина . Ова будуhа олсерваторија требала би да буде ван 
ЕнгЈЈССI<е, на м~сту I<Oje ~аиста добро одговара nредвиђеним инструментима , "негде 
У медитерансi<ОЈ области С обзиром на ову чиљеницу, мислим да није nотребно 
наглашавати хитност ~адова ноје nланирамо у будућиости; 

- предложено ЈС да се настава на Природно-математич1<0м фанултету у Бео
граду између натедара математине, физине и астрономије тано усагласи да се свр
шени астрофизичари могу сматрати стручљацима за предаваље физиl<е , а астроме
тристи стручњацима за предавање математине; 

- изабрана су три члана новог Националног номитета , дО!< he се остала 
4 члана У Националном номитету делегирати од: Астрономсне опсерваторије у Бео
граду, Катедре за астрономију Природно-натематич1юг фанултета у Београду, 
Астрономсно-геофизич1<е опсерваторије у Љубљани и Оnсерваторије на Хвару. 
Дати су nредлози У погледу рада Националног номитета нао и друге сугестије I<Oje 
би лобољшале развој астрономије 1<0д нас. 

На генералном заседаљу у нови савезни одбор друштава изабран је П. М. 
Ћурновиh. 

П. М. Ђ. 
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КОНГРЕС МЕЂУНАРОДНЕ АСТРОНОМСКЕ УНИЈЕ 
У БРАЈТОНУ 

од 17. до 27. августа 1970. 

Међународна астрономсна унија одржава сване три године генерално засе 
даље Уније, на номе се сумира рад Уније у TOI<y протеюtе три гдонне, планира рад 
за наредне трн годнне , прихвата финансијсi<И извештај утрошених средстава 11 до
н CII план финанснјсних средстава за следеће три године, бира новн извршни но
митет за наредне три године 11 оцређује место следећег нонгреса Униј е . Астрон мс~<а 
унија представља ј едн у од 16 унија у саставу међународног номитета научннх униЈа . 

Лttеђународну астрономсну униј у сачиљавају 46 I<Омисија : три адмшшстра
тивне , 4. номиснје за емериде , 5. за дш<ументациј у , 6. за астрономсне телеграме , 
7. за небесну механину, 8. за полощајну астрономиј у, 9. за ннструменте, 10. за Сун
че ву а1пивност . . . итд. 44 . за астрономсi<а посматраља ван Земљине атмосфере, 
45. за спентралну I<Ласифинацију и инденс боја објеi<ата са више спе i <тратшх трана 
и 46. за наставу астрономије. Свана од ових 46 номиснја заседала је у тш<у Кою·реса 
расправљајући о протенлој и будућој аiпивности у онвиру сване номисије. Заним
љиво је поменути да из Југостшиј е тренутно има 11 чланова ПОЈединих I<OMIICИJЗ, 
од 1юјих су 4 чланови у по две номисије. Притом су Југословени заступљени у но
мисијама: 7, за небесi<у мехаюшу, 8, за полощајн у астрономију, 19, за обртаље Земље, 
20, за положаје и нретаље малих планета , номета и сателита, 26. за ДВО) не . звезде , 
31. за прецизно време , 40, за радио астрономију, 41, за историЈ у астронодшЈе 1146, 
за наставу астрономије. Било би сувише ано бисмо давали податне о раду сване но
мисије. Реферати о томе налазе се у Саопштељима Уније (Traлsacrions of the Inte!'
national Astroпomical Uпion, Vol. XIV А, 1970, од стр. 1-566, формат мале чет-
вртине). . . 

У тону последље три године десила су се два значаЈ на момента у развОЈУ астро
номије: прво, човен је ступио на Месечеву површину и донео на Земљу прве при
мерне састава ове површкне. По овим примерцима добили смо реалну сшшу о с~
ставу и старости донетих примерана. За нашу земљу занимљиво )е спомену.ти да Је 
на овом Конгресу усвојен назив појединих објената на досноро невидљиво) страни 
Месеца. На предлог стручљана Совјетсног Савеза усвојено је да се три нратера 
назову именима наших научню<а из ближе прошлости: Тесла, Мохоровичић и Ми
лаiшовић. О проблемима ноји се пред астрономе постављају у вези са Месецом 
дисi<утовано је у номисији 17. и иа проширеном састаю<у. 

Друго, радиоастрономија забележила је појаву до сада непознатих тела у 
васиони, пулзара, нарантеристичних по правилности измене радио зрачеља, тано 

да се у први мах мислило да су то знаци стране цивилизације ноја ~ам ~е јавља из 
носмоса. Ованво мишљеље је отпало с обзиром на огромну енергИЈУ ноЈа би за то 
била потребна при данашљем развоју радиоастрономије. У питаљу су неутронсне 
звезде изванредно јаних магнетних поља чија се регистрација са Земље одражава 
пре1<0 промене радио зрачеља, што настаје због обртаља звезде. И о овим телима 
говорено је на посебном проширеном састанну. 

Учесници су имали прилине да виде једну од најстаријих савремених опсер
ваторија, Гринвичi<у опсерваторију у Херстмонсоу (Herstmonceux). 

Гринвична опсерваторија премештена је у Херстмонсо између 1948. и 1957. 
године. Познато је да је Гринвична опсерваторија основана 1675. године у доба 
над је Њутн ( 1643-1727) извео револуцију у знаљима из небесне механине својим 
чувеним за1юнима нојима се понорава сваi<о материјално тело у природи. У част 
овог велинана и првог нонструнтора рефлентора назван је и највеliи инструмент 
ове Опсерваторије именом Њутнов рефлентор. Поред овог џина, у малој витрини, 
налази се оригинални Њутнов телесноп ноји је он сам израдио. 

На проширеном састанну од 26. августа говорено је о онултацијама звезда 
Месецем. На Месечевом путу оно Земље налазе се следеће сјајне звезде прве при
видне величине ноје Месец може да занлони: Алдебаран (алфа у сазвежђу Бина), 
Антарес (алфа у сазвежђу Сlюрпије) , Полунс (бета у сазвежђу Близанаца), Регулус 
(алфа у сазвежђу Лава) и Спина (алфа у сазвежђу Девојне). Поред ових звезда 
Месец може да ааt<лони и познато отворено звездано јато Влашића или Плејаде 
(у сазвежђу Бина) нао и квазар 3С 273 I<оји је нарочито занимљив објенат из новије 
радио астрономије. 
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Дворац У ХерсШмопсоу . Aдмuuuciiipaiiiuвuu цетТtар Гриивичке oйcepвaiiiopuje 

Пре~изно посматраље ш<ултација омогућава одређиваље емпиријсi<Их I(ОН
станата НОЈе улазе у аналитич1<0 израчунаваље врло сложеноi' Месечевог l(ретаљз. 
Међутимl са развојем елентронсних уређаја у регистровању промена дифранционог 
лина звезде у тону онултације, могуће је не само утврдити да ли је у питаљу двојна 
звезда на врло малом одстојаљу (испод угловног растојаља од 0.01 ") него уједно 
одредити и пречню< једноструне звезде. У овом тренутну имамо само 18 звезда 
(унљ~чујући и Сунце) чији су пречници одређени мерељима ( 15 од тих звезда ме
рено.Је интерферометарсним путем) . Нови начин одређиваља пречюща помоhу ОI<ул
таци)а представља знатно проширеље наше спознаје о правим величинама звезда. 
Прецизност мереља на овај начин маља је од једног стотог дела сенунде. Видимо 
да .све нови технични Ј?азвој доводи до неслућених могућности у изучаваљу поло
ЖаЈа и физичног развоЈа небесних тела. 

Занимљив? ће бити да нашим читаоцима саопштимо цифру I<ojy Међународна 
астрономсна УНИЈа троши за три године: 359.642 долара за 1967.-1970. годину . 
У тону наредне три године процељено је да ће се уплатити 225.000 долара , па је у 
том износу састављен и предлог финансијсних трошнова до 1973. године. 

На _завршном заседаљу Уније , 27 . августа, усвојен је низ резолуција нојима 
~е о~ређу)у делимичне потребе финансијсних средстава појединих номисија , усво
Јено Је да се 1973. година прогласи годином Нююле Копернина ( 1473-1543) у част 
рођеља овог великана, исто тано усвојено је да се уз врло прецизно , тзв . ноордини
рано и атомсно време, за потребе фотографије, фотометрије и астрофизиi<е стално 
саопштав~ светсно време са тачношћу од 0.1', I<ao и друге резолуције. Најпосле , 
усвојено Је да у тону наредне три године председнин Извршног номитета буде про
фесор Стремрген , а генерални сенретар проф. Ц. де Јагер. Следеliи конгрес Уније 
биliе 1973. у Сиднеју, а затим ненолино симпозијума у Пољсt<ој , (у Торуну и Вар
шави) поводом 500-годишњице оснивача савременог хелиоцентричног система. 
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Павиљои Њуuщовог Шелескойа 

йре•mика 250 ц,w. Висина овог 
йавиљо11а !.tЗIIOCu 27,5 АtеШара. 

У тону овог Конгреса дошла је до изражаја још једна позитивна чиљеница. 
Савезни савет одобрио је средства за три представнина на Конгресу, Астрономсна 
опсерваторија исто тано за три , Катедра за астрономију за јед~ог и Међународна 
астрономсЈ<а унија за три лица , у свему 10 лица. На Конгресу Је било лрисутно15 
лица, што значи да је о свом трошку дошло 5 лица. Ово ложртвоваље у смислу 
личног доприноса за учешће у раду овюю еминентног CJ<yna свакако треба по
здравити . 

Организација Конгреса и љубазан пријем енглесних колега били су на за
видној висини. Свима присутним остаће овај Конгрес у дугом сеhању ло личним 
доживљајима ноје су имали на овом јединственом научном састаю<у. 

П. М. Ђ. 

ГОДИШЊА СКУПШТИНА 

Астрономсно друштво "Руђер Бошковиh" одржало је 10. маја 1970. своју 
XVIII редовну годишњу снупштину. Поред чланова Друштва из Београда, наро
чито младих сараднина Народне опсерваторије, скупштини су присуствовали деле
гати Подружнице у Крагујевцу, професорне Јаниh и Јовичнh. 

Скупштина је, у почетну рада, једногласно изабрала у радно претседништно 
професора Др Татомира Анђелиk:а, професора Др Радована Да!Iиhа и професорку 
Даринну Јањиh. Као и обично, на дневном реду били су извешта)и Управног и Над
зорног одбора, као и Подружнице у Крагујевцу. 
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У извештају Управног одбора наглашена је, пре свега , антивност Народне 
опсерваторије, нешто јача него претходне Ј'ОДИЈ·Је . Ова антивност види се из следе
ћих податана : 

Демонстрација неба са објашњељима - 1750 часова , са 21.311 посетилаца; 
Предаваља за грађане и омладину - 124 часа , са 2934 слушаоца (са пројен
цијама и посматраљима) ; 

Приназиваља стручних и популарни хфилмова-1 Ј часова , са 1314 посетилаца; 
Курсева са прюпичним радом за грађане и чланове - 2 нурса, са 72 часа , 
на Ј<Ојима било 14 слушалаца , од којих 13 положило исnит; 
Стручна посматраља- Сунца 42 , Месеца 22, nланета 102, двојних звезда 67, 
јата и маrшrна 48 , nроменљивих звезда 20, онултација и фотографнсаља раз
них објената 61, што уi<ушю 'UНЈИ 376 nосматраља. 
Управни одбор истанао је да су за овај успех заслужни , сем Управнина На

родне оnсерваторије Др Даниhа и сенрстара Ј. Ступара , нарочито сарадници )l<ива
новиh Нинола , Пенез Драган, Грујиh Јован , Ивановиh Зоран , Димитријеви:h. Ра
дован, Марновиh Драган , Милојновић Предраг , Мијиh Милан, Л1рвић Небојша, 
Јованић Предраг , Бунумировић Миодраг , Растовић Чедомир и Живновић Милосав . 

Прошла година била је , може се рећи , у знаЈ<у отвараља планетариума. Све
чано отвараље било је 27 . 2. 1970. у nрнсуству претставнина јавних и нулгурних 
организација . Прави рад отпочео је тен 3. З. 1970, Ј<ада су nрви ученици средљих 
и осмогодишљих шнола почели посећивати пл:шетариум и слушати предаваља но

јима је сврха употпуљаваље наставног програма визуелним приназиваљем неба н 
објената на љему. До одржаваља снупштине у планетариуму су одржана 23 часа, 
а број слушалаца био је 498. 

Часопис "Васиона" наставио је своју улогу популаризатора астрономије. 
Уз велине тешноће, нарочито финансисЈ<е природе , "Васиона" је поред досада
шњег прилажеља читаоцу увела и један нов, намељен првенствено ученицима но
јима је астрономија наставни предмет. Јер после дугогодишљег пре1шда астрономија 
је поново постала наставни предмет у четвртом разреду свих гимназија у Србији , 
и то добрим делом настојаљем Друштва .Сем прено страница "Васионе" Друштво 
помаже наставу астрономије и организоваљем семинара за наставнине. У раздобљу 
од претходне снупштине одржана су два танва семинара . 

Успешан рад Друштва омогуh.ен је правилним схватаљем љегове улоге од 
стране Снупштине Града Београда, Републичног сенретаријата за научни рад Ср
бије, Просветно-педагошног завода Града Београда и РепубличЈ<е заједнице обра
зоваља, дон је Завод за заштиту споменина нултуре Београда уложио доста напора 
и средстава да се стари амам оспособи за потребе планетариума. 

Што се тиче Подружнице у Крагујевцу, она је изразила жељу да свој рад 
употпуни предаваљима, ноја би одржали <mанови Друштва из Београда, и истанла 
потребу да се одржи семинар на нојем би се наставющи упутили у израду учила, 
нао и да се изради нови уџбенин астрономије ноји би боље и потпуније обрадио 
градива прописана наставним програмом . 

После дуже дисЈ<усије , снулштина је усвојила извештаје ноје су поднели 
Управни и Надзорни одбор, и одобрила завршни рачун Друштва. Потом је лри
ступљено избору претседнина, генералног секретара, чланова Управног и Над
зорног одбора. За претседнина је изабран Перо Ћурновић, за генералног сенретара 
Ненад Јанковиh., а за чланове Управног одбора: Др Божидар Поповиh., Др Ђорђе 
Телени, Аленсандар Кубичела, Др Јован Симовљевиh., Јелисавета Арсенијевиh, 
Др Радован Даниh., Др Бранислав Шеварлиh, Вера Ерцег, Јован Ступар, Радован 
Димитријевиh., Зоран Ивановић и Даринна Јаниh нао лретставнин Подружнице у 
Крагујевцу. У Надзорни одбор ушли су Грујиh. Јован, Живановиh Никола и Пенез 
Драган. 

Пошто је рад снупштине завршен, сви учесници отишли су у лланетариум 
да би се упознали са љеговим радом и могуh.ностима. 

Н. Ј. 
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Прилози Пiколској настави астрономије 

АСТРОНОМСКА ПАРАЛАКСА 

О параласки уопште. Из свшюдневног иснуства је познато да исти предмет 
посматран са две разне тачЈ<е , видимо у двама разним правцима . Данле са променом 
посматрачева положаја мења се и пра вац посматраног предмета . Правцн АС , од
носно AD (в11д11 слину) у нојнма посматрач D IIДII из А предмете С односно D , п -
сматрани нз дру ге тачЈ<е рецнмо В , постај у : ВС односно BD. 

D 

Ове промене у правцима мерим углом нод посматраног предмета , данле углом 

АСВ , односно ADB , ноји ћемо звати параланса (у најширем љеном значељу) посма
траног предмета у односу на основу АВ. Из овога видимо да паралеЈ<су можемо де
финисати нао угао под нојим би се са посматраног предмета видела дуж АВ, дуж са 
чијих је нрајева дотични предмет посматран. 

Видимо у исто време и то , да је за дату основу (АВ) параланса предмета уто
л ино маља унолино је предмет удаљенији. Другим речима , јасно је да ћемо даљину 
моћи изражавати паралансом , и обрнуто. Значи , ано је предмет беснрајно далено, 
параланса је бесноначно малена , тј. промена у правцима неприметна. У овом случају, 
предмет видимо нод сване та чне у истом правцу. 

На овим чиљеницама заснива се већ позната метода нојом се одређује даљина 
од посматрача неног неприступачног предмета, на пример предмета ноји би се нала
зио на супротној обали рене . Ано , наиме посматрач, прво, измери разман, тј. основу 
АВ, затим, из А измери угао ВАС и из В , угао АВС он ће добити , уствари, три еле
мента троугла АВС помоћу нојих ће осте.ла три израчунати . Према томе моhиhе да 
израчуна и даљину предмета од тачаЈ<а са 1юјих је посматрано. 

У астрономији је, нао што знамо, правцем посматраног тела дефинисан љегов 
привидни положај на небеској сфери . Према томе, све што је напред речено о прав
цима, посматраних предмета , може се применити и примељује се у астрономији на 
привидне положаје посматраних небесЈ<ИХ тела , значи, са променама посматрачева 
положаја (на Земљи илн уопште) мељају се и положаји посматраних небесних тела . 

Из сваноднеrшог иснуства можемо сматрати I<ao познату чиљеницу да се у 
положај има небесног тела , посматраног са разних, чан и најудаљенијих тачана на 
Зеhtљи, не поназују нинанве приметне промене . Положаји, например звезда на не
беској сфери узети, било појединачно , било једних у односу према другима , не 
мељају се нинано ма отнуд их са Земље посматрали. Ово се објашљава љиховим 
преномерно велиним даљинама од Земље у доређељу са највеhим могућим разма
Ј<ом тачана , са нојих бисмо их могли са Земље посматрати. Друнчије речено , и цео 
Земљин пречню< није довољан разма1< да би се у положају било ноје звезде , посма
тране са љегових крајева могла инанва промена приметити у љеговом положају. 
Крапю речено, Земља је , посматрана са звезданих даљина, невидљива тачна. 

Но ано се ради о ближим небесющ телима на пр. о Месецу, планетама, Сунцу, 
једном речју о телима Сунчевог система, промене у љиховим привидним положа
јима постају са променама тачака на Земљи, са којих их ПОСhtатрамо - приметне . 
Из овога, на основу свега што је напред речено, занључујемо, да се из промена у 
привидним положајима тела, посматраних са разних Земљиних тачана , могу одре
ђивати даљине од Земље посматраних пебесних тела . 
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У астрономиј 11 има ненотщо врсти паралаЈ<са н то: хорпзонтска еква
торска паралакса р - угао под I<Ој нм се са небесног тела види енваторс 1п1 
полуп3ечни1< Земље R, нормалан на правац визуре.* Ано означимо са D растојаље 
ДО неоеСI<ОГ тела тада Је 

R 
D -

simp0 

За Месец је сре.цња вредност р0 = 57', а за Сунце је средња вредност Р о = 8" 79. 
Ан нзразнмо паралансу у лучним сенундама , тада нмам , због њене мале вредности 

D = ___!!__ = 206265 R 
ро s iп r• Ро 

што говори да је параланса обрнуто пропорционална растојању небесног тела . 
. А1ю обележимо са р привнднн угловни полупречню< небесног тела , са r љегов 

JНIIНIJCIOI полупречннн а паралансу са р 0 , тада ј е 

IIЛII 

siп р 
1· = Dsiпp = ---· R. 

s iп р0 

1· ~ _f_ · Я . 
Р о 

пошто син усе малнх углова можемо замеюпи самнм угловима. 

Годишља паралакса 1t ј е угао под 1юјима се са небесног тела (ван Сунчевоr 
снстема) види велИЈ<а полуоса Земљине путање , нормално на правац визуре. За 
блисне нам звезде (а Центаури) rодишња паралЗЈ<са износи 0" 75 . 

. Означимо са D растојање до небесЈ<о г тела , а велину полуосу Земље са а , 
тада Је 

а 

D = 
sin" 

или 

D = 
206265 а 

,.н 

где је 1t" годишња параланса изражена у лучним сенундама . Растојање ноје одго
вара 1t = Ј " зове се n а р с е I<. Растојање изражено у парсецима дато је са 

1 
D =-,.• 

Дневном паралаксом р зове се угао под нојим са небес1юг тела видимо 
полупречнин Земљ~ за дато место посматраља. Она се меља у тону дана , у зависности 
од зенитсноr растоЈаља небесног тела z 

Р = Ро sin z 
ЗенитсЈ<О растојаље посматрано нз центра Земље назива се rеоцентричним. Оно је 
увеi< маље од топоцентричног. ** 

* Правац ноји спаја унутрашљу главну та<и<у 0 2 објентива са тачном К пре
сена нрста новаца, зове се в и з у .Р а. Тај правац је паралелан зраi<у ноји иде од 
изабране тачЈ<е предмета на спољашљој главној тачни објентива , а нод веома удаље
них предмета , нао што су небесна тела, он је просто паралелан зрацима који иду од 
посматране тач1<е предмета Ј<а инструменту . 

** Топоцентар - место nосматраља . 
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Задаци 

1. За I<Oje време светлосю-1 зран nрелази nут од Сунца до Земље, ано је растојање 
Земља-Сунце 149 500 000 нм. (8m 18•). 

2. Пречннн Месеца нзнос11 0.27 nречнина Земље. Занемаруј уhн растојање Зем
ља-Мессu , дреднти хоризонтсну nаралансу Сунца за nосматрача ноји се на
л ази на Месецу. (2"38) 

3. I< mша је хориз нтсна napaлa i <Ca Јуnитера нада је он удаљен 6 астрономсi<ИХ 
једниица од Земље? (1 " 47) 

4. Параланса Сунца износн 8" 79 , а ње 1·ов npiШI IДIO I nолуnречнин 16' 1". Ј(олюю 
:.Ј п ута је nолупречЈшн Сунца оеh и од nол уnре<!шша Земље? I<олино нилометара 

износи nолуnречню< Сунца , а но ј е Земљнн полупречнин R = 6379 к,11 .? ( 109 
n ута) 

5. Најмање растојање Венере од Земље износи OI<O 40 милиона нилометара и тада 
је њен угловни nолупречниl< једнзн 32" 4. Одреднти линеарни nречнин те планете . 
(01< 1 2600клt . ) 

6. ЕЈшаторСI<а хорозоtЈТС I <а napaлa l<ca Сунца износн 8"79 са тачношhу О"ОI.При
l <аззти у nроцентнма и ннлометрнмз тачност са 1< ј ом се 11 з ових nодатана добија 
растојање до Сунца . ( 164450 K,lt , 11 %) . 

7. 7. јан уара 1904. уrловни nолуnречню< Месеца износио је р = 1 6'20" а пара
ланса Месеца р = 59' 51 ". О11редити nривидни nолуnречнин Месеца 1шда је 
његова nарзланса износила р' = 3422". (р' = 15 '3З") . 

8. I<олини је највећи угловни пречнин Земље посматран с Марса на растојању 
од 0.378 астрономсl<их једнница? (46" 56) 

9. Израчуиати дневн у паралансу Месеца над се он налази над хоризонтом 35°. 
(57 's jn z = 46' 7). 

10. У тренутну нулминације nосматрано зенитно растојање центра Месеца било је 
50°0' .0 . Исправити то nосматраље за утицај паралансе. (49° 16'З). 

Припремили: 
Софија Саџаков 
Миодраг Дачић 

ЛИТЕРАТУРА: 

\ . - Б . А. Воронцов-Вељаминов , Збирка 3адаШака !13 асШ.роиомије; 
2. - СкрийШа tt3 aciiipouoлtuje, В. В. Мишновиhа; 
З . - С . Н . Бланщо , Пракiiiичпа aciupouoмиja. 

Пулсари - неутроиске звезде. 
Прве године nроучавања nулсара 

настало је гледиште да основне импул
се изазивају радијална нолебања nулса
ра. Мислило се да радијална нолебања 
звезде (пре свега имао сеувидубели па
туљак), створена на рачун енергије ну
нлеарних реакција, стварају ударне 
таласе на површини звезда. Енергија 
тих талса у моменту максималне брзине 
трансформира се у плазми (атмосфери) 
звезде и убрзавање честица постаје 
узрок радио зрачења. 

Међутим, када су нађена два пул
сара са веома нратним периодама -
један у "Краб" маглини са периодом 
око З3 мсек и други у маглини Bera 
са nериодом оно 89 мсек - видело се 
да танва nериода нинако не задовоља

rа захтеве танве хипотезе, јер у белом 
nатуљну не могу настајати радијална 
1<0лебања тано високе учестаности (до 
30 нолебања у једној сенунди). Осим 
тога, веОh\а верно понављање сли1<е 

поларизације имnулса и заокрета раnю1 
линеарне поларизације током поједи-
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начног илmулса говорили су у nрилог 

ротирајуhег модела . 
Из ротирајуhег модел а једнозиач

ио nроизлази да су nулсари номnантне 

иеутроисне звезде . Ствар је у томе 

што су нод nериода обртања од 33 "'сек 
11 89 мсек неопходне огромне гравнта
циоие силе и мали nолуnречнин објек
та да би се избегла е l<сплозија nри тано 
брзо ј ротацији. Т ан ве услове задово
љавају само неутронсне звезде, чија је 

густина ЈО••. - 1016
, грама у Ј с"' 

а nолупречющи су им оно 10 км . 

Од 17. до 19 . децембра 1969 , у 
<\) и зичном институту Анадемије науна 
СССР у Моснви , одржана је nрва 
савезна нонференција о физ1щ11 пулса
ра , нојом nрилином су расматрани , по
ред горе наведеног , још и ови резул
тати и хипотезе: 1. Код пулсара СР 
0808 отнривен је период друге нласе 
велиног трајања ; 2. Међузвездана пла
зма изазива треnерење пулсара ; З . 
Пулсар - то је млада неутронс1<а 
звезда; 4. Струнтуре и нарантеристине 
неутронс1<е звезде; 5. Пулсари се нај
чешће налазе у близини галантичне 
равни; 6. Јесу ли пулсари остаци су
nернових звезда? 

Гeopzuje Бороцки 

Program "Intelsat IV". - Fjrma 
HUGHES је zakljиcila иgovor о reali
zacjjj programa "INTELSAT IV" . Pre
ma programи ovaj sjstem се jmati dva
deset pet риtа veCi kapacitet kanala veza 
od Ьilo kog sateljta koji sи danas и иpo
treЬi. " INTELSAT IV" се moci da 
prenosi istovremeno 6000 dиp\eksnih 
telefonskih kanala ili dvanaest TV kolor 
programa sjmиltano. Jedjnstvena osoЬina 
ovog satelita је sto moze da koncentrjse 
svи svoju snagu и dva mlaza ј da ih 
иsmerj na izabranи povrsjnи. 
ELECTRONICS, A .S. 
6. janиar Ј969., str. 189 

Evropski sateliti. - Prvi evropskj sa
teljt IRIS (ESRO 2Ь), zavrsjo је 24 marta 
1970. godine svoj 1 0.000-ti oЬilazak 
ро pиtanjj oko Zem\je. Lansjraп је Ј 7. 
maja 1968. godine i Ьiо је projektovan 
za sestomesecni rad. Medиtjm, ovaj 
satelit је svoj "vek" cetjrj риtа prevazjsao. 
Dao је naиcnicjma njz zadovoljavajиcih 
podataka о Sиncevoj elektromagnetnoj 
radjjacjji. ESRO 2, prvi model ovog tipa, 
Ьiо је иnisten prj lansjranjи rakete 
поsаса 29. maja Ј967. godjne. 

Drugi satelit, Aurorae (ESRO 1) 
lansj ran З. oktobra 1968. g. radj ј danas 
zadovoljavajuce. Ovaj sateljt konstruisan 
је radj оЬја§пјепја fenomena zore ( jutra), 
kojj se pojavljjvao u perjodu maksjmalne 
suncane aktivnostj u toku 1969/70. go
djпe ; оп је takode prevazj§ao svoj pred
vjdenj §estomesecni vek rada. Na pocetku 
marta ove godjne, sateljt је jmao 7500 
oЬilazaka oko na§e planete ј jzvrsjo је 

preko З 1 .500 komandi. 
TreCi sateljt orgaлizacjje 13SRO 

(Evropska organizacjja za vasjoпska jstra
zjvanja - European Space Research 
Organizatjon) poznat kao HEOS Ј , 
lansjran 5. 12. 1968. godine, nedavno је 
zavr§jo svoj 100 oЬilazak oko Zemlje. 
0\raj sateljt jde ро vjsokoekscentrjcnoj 
putaпjj. Podacj sa ovog sateHta prjmaju se 
skoro kontinuirano ј on potpuno op
ravdava svoj zadatak. 

C:etvrti ESRO-ov sateljt BOREAS 
(ESRO ЈЬ), lan jran је 1. 10. 1969. 
godine, putuje polarnom putanjom, ta
kode sa cjljem izucavanja fenomena zore. 
Odabrana pиtanja је niska, а jedan ne
predvjdeni prekjd rada motora rakete 
- nosaca иcjnio је da ј е putanja cak 
ј njza od planjrane. Satelit BOREAS 
zavr§jo је 8З5 oЬilazaka i и§ао и Zemljjnи 
atrnosferи 2З. Ј Ј. 69. godine, posle dva 
meseca иspe§nog rada. 

D. К. 

Sully Prиdhomme 

САСТАНАК 

Са куле оном астроном блуди 
и у тишини ноhи на стражи 
упорно златиа острва тражи 

дон nраскозорје беснрајем руди. 

Игру далених светова прати , 

густи мравињан маглином зрачи 

номету ноја оно nривлачи 
позива: ма над натраг се врати. 

Доhи he звезда, јер занон тражи 
и она he му остати верна, 
док човечанства чена на стражи . 

Та је истрајност неизмерна, 
ал ано згасну очи човека 

И с т и н а биhе та која чеЈ<а. 

Превод Др. Дуиюиа Филийовиаћ 
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Messier's Nebulae and Star Clusters, 
Kenneth Glyn jones, l~ abe r and Fa
ber Limited, Lопdоп , 1968, 480 s traпa 
L 7,50 пеt 

" Mess jer's Nebulae апd Star Clu
srers" ј е kпjj ga posveceпa obj ekrjma 
M ess jer-ovog karaloga ј sапюј ljcnosrj 
fraпcuskog as rгoпoma Mess jer-a. Pjsao ju 
ј е amarer astronom za amate гe asrronome. 
Та сјпјепјса daj e osnovпj tоп celom delu, 
ј u svetlos tj toga ovoj kпjjgj treba ргјСi. U 
пј ој је j s rakпuro sve oпosro jпre r·es uj e ljude 
kojj se u s lobodпom vremenu bave asr
r·onomjjom na naCi п kojj ј е rjpjcan za 
dugogodjsnjen ozbjljnog amatera. 

U пeku ruku ј sаш M ess jer је јтао 

osoЬina zajedпickjh sa amaterjma. Оп ј е 
Ьiо neumoraп posmatrac, zaljuЬij eп u 
пеЬо ј njegove tајпе , alj bez jkakvjl1 ar11-
Ьicjj a da se bav j teorjjskom s rraпom astш
пomjje. Zbog tak1rjl1 пjego1r i11 оsоЬiпа , 
Fraпcuska akademija пauka је godjпama 
odЬijala da ga jzabere za svog clana, sve 
dok пajzad пјје Ьila prjпudeпa da popusrj 
pred mпogobrojпjm otkrjCima koja ј е 

Messjer nасјпјо ј da ga, 1770., prjmj u 
svoje redove. Tada ј е оп vec Ьiо с l ап 
mпogjh akadeтjja i drusrava u jпo
straп s tvu. 

U svoje vreme., Mess j e г је Ьiо veoma 
cuveп kao lolrac na komete. Da Ьi jzbe
gao greske ј zaЬiude uzrokovane netac
пom jdeпrjfjkacjjom magJjпa ј jata sa 
kometama, ОП se resjo da пасјпј popjs 
takvih maglicastih objekata kojj su se mo
gli vjdeti pomocu teleskopa oпakvog rjpa 
kakvim је оп raspolagao. Za daпasпjeg 
astronoma to su Ьili veoma skroщnj jn
strumenrj ; mпogi пjegovi refraktori su 
cak Ьili hromatski пekorjgovaпi. Prosto 
је jzпeпadujuce da је Messjer, u '' гете 
kada su пjegove kolege imale mпogo 
bolje teleskope, mogao da bude rekorder 
u broju otkri.venih kometa. Divaп prime г 
sta moze uCiniti eпtuzjjazam ј иporпos t 
jedпog coveka! Nazalost , пiјеdпа od ko-
111Cta koje је оп otkl'jo пе поsј njegovo 
јще. Sam Messjer Ьi se izпenadjo kada 
bl vjdeo da и ХХ 1rekи za пjegovo ime 
zпа svaki astroпo111 ле zbog tragaпja za 
kometal11a dиgil11 сео zivot, vec zbog 
kataloga mag\iлa koji је оп иzgredпo sa
stavio. 

Тај kata\og је daпas u velikoj иpotr~
Ьi, narocito 111еdи amateri111a, jer sи nji
lюvi dиrЬini, ро otvorи objektiva, zizпoj 

daljjпj povecanju , и mпogome s Јј спј 
onjma koje ј е Mes јег иpotreЬijavao. 
S obzjl'om da tak1rjl1 amarera јта dosta 
ј u паsој zcmljj , smatra\j smo da Ьi Ьilo 
iлte resantno da jl1 иpoznamo sa knjjgom 
koja Mes jer-ov katalog орј s ије. 

Aнror knjjge , Kenneth Glyn Jones , 
ј е pozпatj brjranskj as tronom amater сјја 
ј е specjj a1nost ј tогјја proнcavanja obj e
kara Mess jer- vog karaloga od s rгапе 

prvjl1 posmatraca. U maгrovskom Ьrојн 
"Sky апd telescope" -a, jz 1967 . godjпe , 
оп ј е objavjo clanak "Neka nova sazпa
nja и vez j sa Mess j e г-ovjm karalogom", 
dok ј е и "] urnal of the Bгjrjs l1 Astro
пomjca l Assocjarj п" dao С: јtа 1•и serijн 
pod пas lovom "Traganj e za magljnama". 
Yeljko jnreres vапј е Kenпeth G l yп Јо 
пеs-а za rи oЫast god jnama ј е ј pozпaro 
ll a s tt·oпom skjm kr·нgovjma . 

СепtгаЈпј deo kлjjgc "Mess jer's Nc
bнlac апd Star Clнst e rs" , и kome sн bas 
podacj rakvog karaktera iz l ozeпj cjni nјеп 
пajbolji ј пajl ep s j deo. Рогеd istorijskjh 
сјпј епјса и пј еmн sи darj i opjsj svakog 
objekta ponaosob. Prjrodno је , obzirom 
па паmеrн pjsca izrazenu kroz лaslov 
kпjjge , da taj deo bude i najoЬimпjjj, 
Он obиhvata 220 s tгanica bogato ilи
strovanog teksta , dok cela knjiga zajedпo 
sa taЬJjcama ј jndeksjщa ima 480 straпa. 
Objekti sи н tom delи dati onim redom 
kako jh ј е sam M essier poredao, od 
М 1 do М 104. Za svakj objekat, dat је 
i broj koji ти odgovara l1 NGC, popu
larno ime, нko\jko ga јта, i kratak opis 
prirode tog tela. U slнcaju М Ј , to sн 
"Krab magliпa : Ostatak sнperлove 
u Bjku". Pored toga, u zaglavlju su date: 
ekvatorske koordiпate za 1950. godinu, 
uglovпa veliCina objekta, ukиpna prividпa 
veliCina i нdа\јелје u parsecima i svetlo
sr"tjm godinama . U uvodu, za svaki obje
kat dato је i ime njegovog pronalazaca 
kao i vreme otkrjca. 

Za rjme sledj opjs objekta dat od 
~ traлe пajpozпatijih klasjcпih posmatra
ca kao sto su naprimer : Bode, William 
ј Јоlш Herschel , Bamard, Bessel, W. 
Srrнve, ра cak ј sam Ptolemej. Messier
-ovi opjsi s и prevedeni iz originala 
"Coппajssance des Temps" za 1784. go
djnи , u kome је Ьiо prvi рнt odstampan 
komp\etan, revidiran i prosiren Messier
-ov katalog. Iako је u toj verziji sadrzano 
103 objekta, danas se kao punopravan, 
ЈО4. с\ап, priznaje ona Ьleda galaksija u 
Devojci, kојн је Messier па svom pri
шel'kll dopisao. 
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Pos1e cjrata datjl1 h.J·o пo loskim l'edom, 
К . G . Jones daje as trofj zjcke podatke, 
djs J..'lJ sjjи о prirodj objekta ј njegov jm oso
beпostima , kao ј zanjm\jjvos rj u vez j 
s njim. Za rjme led j ро matracka st ra 
пjca na kojoj su, naj ccsce, date иporedo 
dve karte. Na levoj ј е prjkazan deo пеЬа 
па kome se taj objekat nalaz j, sa ozпakama 
sazvezda zvezda, mag1iп a ј jata. а 
desnoj је dat cr·rez vjdпog polja н 
kome se darj Mess jel'-ov objekat ,,jclj . 

Od o1rog пасјп а se odsrupjlo samo za 
obj ekte iz oЬ\as ti oko Strelca ј D evojkc, 
gde јта veoma mnogo mag\jпa ј jata. 
Тј objekrj sи prjkazaпj za j edпo , па kн
tama delova леЬа oko galakrjckog sгed j 
sta ј pola . 

Cгteze ј е пасјпiо sam К . G. Јопе s, 
posmatrajuci reflektor·om pгecnika 8 јпса 
(prjЬJjzno 20 ст), N e1vron-ovog rjpa. Тај 
jnstrиment је Ьiо dopunjen ј re f l ektoгom 
precnjka 4 jnca ij z j z пe da ljiп e З sropc 
(prjЬJi zno .1 т) . Na ovom pos 1edпjem 
te1eskopи posmatJ·ac vidi nebo pod tJSio
vima veoma s1icлim onima kakve ј е M es
sier imao. 

One objekte kojj nisu Ьilj vjdljivi jz 
пjegove sopstlreпe opservatorjje, aнtor ј е 
posmatrao па reflektoru precnika 12' /, 
inca, Cassegrain tipa, и Јнzпој Africj. 

Vidna polja odgovaraju raznim pove
canjima : 40 х , ЈОО х, i 200 х . 

U tekstu, koji prati slike, К. G . Jones 
daje нglovпa odstojaпja darog Messier 
-ovog objekta od леkе bliske zvezde ла 
kоји se teleskop lako moze naperiti. 
Pored toga izneti sн i uslovj vid\jivosti , 
а skrenuta је i paznja na detalje koje Ы 
trebalo posmatrati . 

Bиduci da је К. G. Jones ozЬiljni 
amater astroпom, sve ono sto se mog1o 
uradirj u pogledu klasifikovaлja, Sied.i
vaпja i ilиstrovaпja, uСiпјепо ј е ne zaleCi 
trнda. Kлjiga је snabdeveпa nшogobroj
пim spiskovima objekata Messier-ovog 
kataloga sredenih prema raznim karak
teristikama: tipovima objekata, uda\jenjн, 
rektascenziji i l1rono\oskom redи. Date 
su i njihove koordiпate za Ј 950., 1965. i 
1975. godinu, kao i spisak datнma kиl
minacjja и 22h lokalnog vremeпa. U ovom 
poslednjem spisku date su i visine u tre
лutku kulmiпacije ла geografskim siri
лama 32°, 42°, i 52° N . 

Pri kraju knjige date su i fotografije 
svih objekata Messier-ovog kataloga. 

Samom Char\es-u Messier-u i njego
voш radu posveceлa је cela јеdпа glava, 

рила posto1ranja za ov g velikog posma
tl-aca. U ro j glavi opet dolaze do jzrazaja 
pozm1\ranje jsro гjj e od s traп e К . G. 
Jones-a ј пј еg va jzrazjra sposobпost u 
sjstel11 arjcnom i z l agaпju . 

Nazalo r и glavj drиgoj , Keпnetl1 
G l yп Jones пјј е и рео и porpuпos rj da 
savlacla zadatak kojj ј е pred еЬе posta
,,j , odlиc j vs j da парј sе krac j pгeg l ed 

111 de rпih as tr·o rюm kјћ sazпa r1j a . Pored 
gгesaka, tu se 111es rjщjcno рrј111есиј е i 
пedosratak пajnюdemjjjl1 rezиltata. Tako 
парг. п а srraлj 56. srojj da рг ј ,,jdna velj
cjna pada sa k1•adrarom od rој а пј а ur11c
sto da ј е stajalo da to cjni osverlj eпos r . 
Та se greska provlac j ј tl glav j posvecc
пoj иs l ovj111a posmatr·a пj a (srгa n a 87.). 

U odeljkи о гadjoasrrono111jjj гесеnо 
ј е da гаd јо pojacavac "poveeava" r-ad jo 
z гасепј е kao sro to (;јпј o).:ular и slucaju 
oprjckill teleskopa. Us tvaгi , radio pojaca
vaCi рој аса \rаји pr· jl111jeпj s j g п a l sto ј е 
гaz Jj cjro od ftrnkcjje okulara. 

Rezultarj ispjrj,ranja s рјга lпе srruk
tшe Galaksjje zas lиzиjи vj5e mesra no 
sto jm је dato. Pre1rise је раzпј е posve
ceпo postojaлjll sferпe "kor·oпe" vodo
пj cпog gasa oko паsе Galaksjj e, u sra 
mпogj as tro rюmi 1rec odavno ozЬiljno 
su111лjaju. 

Sаzпапја iz oЬiasti astroпoшjj e Х 
zrakova sи ргјkаzапа па 0110111 пјvои koji 
odgovaia s tanjи jz 1965. godiпe. 

Nadamo se, da се zbog svojih speci
fjcпjh kvaliteta knjjga dozjverj drиgo iz
daпje, и kome се glava drиga Ьirj isprav
\jeпa i dopuпjena. 

Ispravke Ы trebalo izvrsirj i и trecoj 
glavj, а ј па pojedinj111 mesti111a gde se 
pojmovj jz till glava koriste (kao sto је 
napr. , recnjk na krajн knjjge) . 

Gledajиc j и celinj, "Messier's Nebн
lae апd Clиsters" је vап svake sиmлје 
jпreresaлtпa i dobro zamisljeпa kпjiga . 

Опоmе ko se krjticki odпosi prema 
pisaпom tekstu, опа се korisno poslнzj[j 
ј н prvom izdanju. 

Svaki astronom, amater jlj pr<'fesjo
пalac osetice и kпjjzi К. G . Јопеs, lju
bav ~rema astroпomjjj i divljenje лjenjm 
\epotama. Kлjiga vrca od ~skп Iskиstava 
steceпih tokom dиg1h лосr provedeшћ 
kraj teleskopa, sto samo onaj ko је sam 
posmatrao, нmе da селi . 

Veliki је broj stranica ove kлjige koje 
се јеdал amater procitati sa uzivaпjem . 

j elena Milogl'aclov- Tu,.in 
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Radiotelescopes, W. N. Christiansen 
and Ј. А. Hogbom, 
Cambrjdge Universjty Press, 1969, 
р . 231 , 90 s. net , U. К . 

Sa zadovoljstvom se moze konstato
vatj da је и zadnjjh nekoliko godina naj
zad jzasao par knjjga jz kojih је moguce 
ozЬiljnjje иpoznatj se sa radio astrono
rnijom ј osposoЬirj se za rad na tom 
роlји. Dve najиspeJjje knjjge te vrste sи 
"Radjotelescopes" Chrjsrjansen-a ј Hёg
bom-a ј "Radjo astronomy" Kraus-a. 
Ova prva је veoma vjsokog njvoa ј daje 
оnи zavrsnu nadgradnju potrebnи za js
trazjvacki rad dok druga predstavlja 
elementarnjjj, alj jos иvek dovoljno oz
Ьiljan udzbenik radjo astronomjje. Ako 
tome dodamo ј "Radio astronomy" Stejn
berg-a ј Leqиeux-a, koja је jzas\a ncsto 
pre njjh, mozemo slobodno reCi da sa
dasnje generacjje jmaju odakle da nаисе 
radjo astronomjjи. 

Starjje geпeracjje njsu jma\e s recи da 
raspolazu knjjgama takvog ni\•oa kao sto 
је "Radiotelescopes" Chrjsrjansen-a ј 
Hёgbom-a. То је monografjja posveceпa 
najtezoj oblastj radjo astronomjje - teo
rjji ј projektovanju radio teleskopa. Njena 
vjsoka vrednost је ј u tome sto su оЬа 
pjsca vrhunskj strucnjacj za ta pjtanja. 
Svako ko se јоЈе jпteresovao za radjo 
astronomjjи morao је da cuje za austra
lijskog naиcnjka Chrjsrjansen-a ј za пje
gov cuvenj muitjelementnj jnterferome
tar, kojj је ро njemu i doblo jme. Тај 
teleskop је predstavljao prekretnicu u 
razvoju instrumenata velike razdvojne 
mocj. Sa Chrjstiansen-om је dugi njz 
godina saradivao i drugj autor ove knjjge 
- holandskj naucnik Hёgbom, i to bas 
na projektovanju teleskopskih sjstema. 
Zanirnljivo је pomenutj da su za vreme 
pjsanja ove knjjge autorj zjveJj praktjcno 
na suprotnim krajevima ZemJjjne lopte 
ј da је rukopis mnogo puta putovao preko 
okeana. Autorj su ga napjsali u svom 
slobodnom vremenu. 

Knjjga "Radjotelescopes" jma osam 
glava. Uvodna glava sadrzj osvrt na os
novne zadatke radio astronornije i na raz
voj radio astronomske tehnjke koja treba 
da omogucj ispunjenje tih zadataka. Date 
su samo osnovne ideje onoga sto је na 
sledecih dve stotine stranica detaljno 
obradeno. 

Druga glava upoznaje cjtaoce sa os
novnim karakteristikama radjo teleskopa : 
efektivnom povrsinom, polarnim dijagra-

mom, antenskom temperaturom i pola
rjzacijom. Pored toga datj su ј osnovnj 
radjo astronomski pojmovj: radjo sjaj i 
temperatиra ро sjaju. Izvedene su ј teo
rjjske veze jzmedи tih ve\jcjna. U ovoj 
glavj сјtаоси se jznosj jdeja prjmene 
Foиrjer-ovjh tran forma na teorjjи aпte
na. Pokazano је na prjmeru najprostjjjh 
teleskopa kako se jzracunava po\arnj djja
gram polazecj od raspode\e e\ektrjcnog 
ро\ја и ravnj otvora te\eskopa. 

Posebna glava је posvecena najpopu
\arnjjem ј najprostj jem radio teleskopu 
- parabolickom reflektorи . Najpoznatjjj 
objektj te vrste sи radjo teleskopj и Ј o
drell Bank-и (Eng\eska), Parkes-и (Aи
stralija), AreciЬo-u (Porto-rjko - SAD) 
ј Green Bank-и (SAD). Podrobno sи 
obradenj raspodela elektrjcnog polja и 
ravnj parabo\ojda, osoЬine reflektujucih 
povrsjna ј deformacjje reflektora nastale 
kao posledjca njegove sopstvene tezjne 
ј drиgih spoljnih faktora. Rasprav\jeno је 
ј pjtanje mrezastih reflektujucih povrsjna. 
Posebno su rasmatrane osoblne aпtena 
koje se postav\jaju u zjzu parabo)ojda, kao 
ј sprega antena - reflektor. Jedan podo
deljak u kracjm crtama prjkazuje nacjne 
postav\janja ј kretanja parabo\jcnih re
flektora. Paznja koja је ovom tipи tele
skopa ukazana, moze se ocenitj kao veoma 
иmesan potez, jer se takvj jnstrumenti ko
rjste ј kao sastavnj delovj komp\eksnjjЉ 
teleskopskih sjstema. 

C:etvrta glava obuhvata sve drиge tj
pove teleskopa potpunih otvora, Ьilo da 
se oni upotrebljavaju kao posebni jnstru
menti ili kao deo jedne slozenije celine. 
Tu su tzv. antenski nizovi potpunih 
otvora, cilindricni paboloidi, specijalni 
reflektori delimicno parabolickog tipa, 
sferni reflektori i korekciona ogledala. 
Opisani su i tipicni predstavnici svih ovih 
klasa radio teleskopa kao sto su, napri
mer, radioteleskopi u Cambridge-u, Ohio
u, Naщay-u i Pulkovu. 

Peta glava predstavlja teorijsku nad
gradnju predhodnih glava. U njoj se 
citalac uvodi u svet slozenijih instrume
nata - korelacionih teleskopa. Uz nji
hovu teorjju, citalac se upoznaje sa 
jednom od najfundamentalnijih teorema 
radio astronomije - teoremom izgladi
vanja. Potrebno Ьi Ьilo istaci veoma mudar 
potez autora da ne daju svu teoriju radio 
teleskopa u jednom dahu, vec da pojmove 
uvode postepeno, dajuci ih cak i u raz
nim glavama, tako da Citalac ima vreme
na da se sa do tada njemu nepoznatim 
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velicinaшa i vezama srodi. Tako, napri
mer, citalac se tek и ovoj g\avi srece sa 
transfer funkcijom teleskopa, posto је 
imao dovoljno vremena da se duhovno 
zblizi sa Fourier-ovim transformima. 
Transfer fиnkcija i sa njome vezana teo
rema jzgladivanja predstavljajи nuznu 
odskocnu daskи za razumevanje vrhun
skih dostignuca u konstruisanjи radio as
tronomskih instrumenata. Tjm dosrjgnи 
Cima posvecene sи sledece dve g\ave . Ona 
predstavljaju onaj ci\j kome su aиtori
tezj)j, kako u knjjzj, tako i и zivotи. Voden 
jskиsnom rukom, Citalac prihvata ta ostva
renja kao prirodnu posledicи daljeg raz
voja ideja datih u fundamentalnim radjo 
astronomskim relacjjama. lduci prirod
nim а prakrjcno i jstorjjskim redom, tи 
dolaze antene nepotpиnih otvora (glava 
6) ј antene sjntetizovanih otvora (glava 7). 

Antene nepotpиnЉ otvora date sи 
kompletno, preko jednodjmenzionalnih do 
dvodimeпzionalnih slucajeva. То је oblast 
и kojoj su оЬа aиtora mnogo radi\j tako 
da је pravo zadovoljstvo Citati odeljak 
о tim instrumcntima. Prvi jednodimenzio
nalni teleskop nepotpunog otvora kon
struisao је bas sam Christjansen ( 1953.). 
Njegov instrument је Ьiо interferometar 
od 32 elementa, pomocu koga su ро prvi 
put doЬijena radio posmatranja Sunca 
veoma visoke razdvojne moci. Dvodimeп
zionalne antene su zastиpljeпe u ovoj 
kпjizj u svim do sada kreiranim oblicima : 
Mills-ovom krstи, Christiansen-ovom kr
stu, Т antenama i prstenastim antenama. 

Teleskopi sintetjzovanih otvora su ta
kode izvrsno obradeni. Prvo· је objasnjena 
sama ideja, sa dovoljno matematjcke stro
gosti, а zatim su dati kao primeri najpro
stiji teleskopi te vrste. U sredini glave 
izlozena је idejna osnova najslozenijeg 
danasnjeg teleskopa - instrumenta sin
tetizovanog otvora koji ·koristi Zemljinu 
rotaciju za dobljanje svih potrebnih Fou
rier-ovih komponenata. Autori nisu za
lili truda da ucine sve, pocev od pruzanja 
neophodne teorijske osnove do izvrsnih, 
instruktivnih ilustracija, da olaksaju citao
cu razumevanje ove najteze oЬlasti sa
vremene radio astronomije. Nije propu
stena nijedna ideja ili uspela konstrukcija, 
ukljucujuCi i najnoviji "super sintesis" 
teleskop u Westerbork-u (Holandija). Као 
svojevrsan vid ideje sinteze, dati su 
interferometri veoma dugih osnovica i 
posmatranja okultacjja radio izvora Me
secem. 

Knjiga se zavrsava glavom о oset\ji
vosti teleskopa. U njoj su razmatrana pi-

tanja od opste vaznostj kao sto su: gra
шce mogucnostj detekcjje radio jzvora, 
fluktuacije pojacanja, иtјсај smetnjj, pro
pusnog opsega ј vremena jntegracjje na 
prjjem sjgnala ј sl. 

Na samom kraju knjjge, dati sи и pri
logи: taЬlice Fourjer-ovjh transforma, 
pojedine vazne teoreme ј pojmovi jz 
astronomije ј matematjke , popis osnovne 
Jjterature i jndeks. 

Knjjga је ilиstrovana mnogobrojnim 
odJjcnjm crtezjma i fotografijama i teh
nicki је izvrsno oprem\jena. Izdata је и 
okvirи serjje "Cambridge monographs on 
physjcs" . 

ВјЈо Ьi malo reCi da је "Radjotelesco
pes" Chrjsrjansen-a i Hёgbom-a jzvaп
redna knjiga. Ona ј е vjse od toga - ona 
ј е jedinstvena knjjga . Nikada do sada jos 
njje stampano delo jz oblasti radjo a~tro
nomjje koje Ьi na tom njvoи i sa to\jko 
podrobпosti dalo teoriju radjo teleskopa 
i pregled пjihovog razvoja za proteklih 
20 godina. Neophodnc informacjje sи se 
do sada mogle naci samo ро razпjm 
casopjsjma. Svi ti clanci sи , medиtjm, 
pjsanj za najиzj krиg strucnjaka iz dat~ 
oblastj, te је stoga svaki zaintercsovaш 
morao proci veoma trnovit риt samoobra
zovanja. Izlazenjem ove knjige, svet је 
doЬio knjigu najviseg ranga u kojoj sи 
sve informacije skupljene na jednom me
stu i gde sи majstorski obradene od stra
ne ljudi koji su neposredno иcestvovali u 
stvaranju moderne radio astronomije. 
Autori su uspeJj da u ovoj knjizi prenesu 
svoja iskиstva u projektovanju radio tele
skopa. Mnogo koji od beocuga se ро 
prvj put moze naci eksplicitno izlozen 
tek u ovoj knjizi. 

Moglo Ьi se samo ·pozeleti da se, u in
teresu razvoja radio astronomije, sto pre 
pojavi knjiga ovakvog kvaliteta posvecena 
radio astronomskoj elektronici. 

Knjiga "Radiotelescopes" Christian
sen-a i Hogbom-a namenjena је studen
tima starijih godina i istrazivacima. Za 
njih ona predstavlja veliko blago. 

ј elena Milogradov- Turin 

PREGLED KNJIGA ZA LJUBIТELJE 
ASTRONOМIJE 

Na zahtev mnogobrojnih litalaca Astro
nomsko drustvo "Rudeт Boskovic" pripre
milo је pregled stampanih puЫikacija iz 
astтorюmije, koje mogu Ьiti od koristi sva
kom ljuЬitelju astтonomske 11auke. И lla
тednom pтegledu se nalaze: 
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Albert Ajnstajn i svemir, L ilkoln В г
net, Kultuгa Ј 956, В2. i 

Arhitektura vas ionc , Radovan Da пic 
Ra 1 1959 В4. 

Astronomija, lavk Rozgaj , Hrvar. 
Prirodos l. d rusrvo 1959. 

Astronomskc m i nija tur c, епа 1 j a п -
kov ic': , аuспа kп j i ga 196 1. 

Drama u svcmiru, гuра aurora, Za-
greb 1960. 

Drugo stvaranjc sveta, ! . G. Le i l h ii п -
se г , Zagreb 1 D 1959 . 

G codct ska a stronomij a ! . 13. М. e
varlic-Z. М. Br·kic, Grad. k пjiga 
1963. 

Istorija astronomskc n a ukc, М. Mi 
l aпkov i c , Nauёna kпjiga 1954 . 

Iz tminc u svctlost , Rudo i Г T l1icl, a
pгijed 19 59. 

Jcd a n, dva tri, •.. do b eskonacnost i, 
Dzoгd z Gamov, Те lш. kпj iga 1955. 

J edno putovanje kroz Sunccvu drza
vu, В . evarLic, RAD 1959. 

Ка dzinovima i patuljcima n eb a, L j. 
Dacic, H.AD Ј 9 5 9. 

Knjiga о zvijezdama, Slavko Rozgaj , 
Selj aёka Sloga 1953 . 

Kopernik i njegov svijet, Неm1а п п 

Hesteп , K ultura Ј 956. 
Kurs astronomije ~prakticki dco), 

Н. 1. Ciпger, Beogгad 1928. 
Kurs astronomije Џeorni deo), Н. ! . 

Siпge r, Beograd 1925. 
Mesec nas sused u Vasioni, V. Оskа

пј ап , RAD Ј 959. 
Na drugim svetovima, L j. Mi tic, RAD 

1959. 
Na pragu poslednjih spoznaja, Gusrav 

Scheпk, Naprijed Ј 965. 
Nastava astronomije u skolama sred

njeg obrazovanja, G rupa autora, 
Zavod za izdavanje udzbeпika 1967. 

Nase nebo lcrtice iz astronomije) , 
O ton Kuёera, Zagreb Ј 895. 

Navodilo za uporabo vrtlje zvezdane 
karte z opisom zvezd, Kunaver 
Pavel, LjuЬijaпa 1949. 

Nebeski svod kao casovnik i kalendar, 
С. Cepinac, RAD Ј 959. 

Nebo nad nami, Pavel K unaver, Ljub
ljana 1955. 

Od apsolutne nule do temperature 
zvezda, М. Butorac, Znanje 1958. 

Od klepsidre do atomskog sata, H elga 
Poh1, N aprijed 1958. · 

Od zvezdocitaca do vestackih sate 
lita, Bozidar Popovic':, RAD Ј959 .. 

О meteorima, Р . М . Durkovic, Beo
grad 1935. 

O snovi nau.kc о svemiru, Bajev i isa
k v, K ul rura 1942. 

O snovi neb eske mehaпike , М . Mi l aп 
k vi · , Pro vera 1942. 

Pomracenje Meseca od 2. Х . 1938 
(snimci), Ј ug 1. as rroпom ko dn.r~ r vo . 

Postanak svetova, Р 1 РаЬе геп , Ktrl
tura 196 1. 

P ostanak svet a na Zc m lji , А. Т . Ора
гiп P rosvcra, 194 7. 

Putovanje ро n ebu , Pa\rel KtLПa\re г, 
Lj u Ьlj a пa 195 1. 

Prakticna a stronomija , Blazko 
Nаuёпа kл ji ga 1952. 

PriЬor za odredivanjc Hcne gr eske 
pos matraca pri astroпomskim po
smatranjima, \1. Trc rпjakov, Bco
grad 1934 . 

P r irod.oc pojavc u atmosferi , М. iMi
losavljevic, Beograd 1949. 

Put u kosmos, АIЬегr Duпoeq , Еро lш 
1958. 

P u tovaoje coveka u Vasionu, Ј . \ . 
Taпaskov i c, R. OcЬi j ad i , Kultшa 
196 1. 

Putovanje ро nebu, Pa\rel Kuпave r·, 
M lad inska kпj i ga 1951. 

Radio-astrooomija, F. G гacu Smit, 
Vuk Karadzic 1965. 

Razvitak astrooomije, Slavko H.ozgaj , 
H!'vat. Prirod. drustvo 195 1. 

Sferna i opsta astronomija, К. А. 
Cvetkov, I . F. Polak, Nauc. kпј . 1952. 

Suoce izvor zivota i eoergije, Р. D ur
kovic RAD 1959. 

Suncevo pomracenje od 15. 11 1962., 
V. V. Miskovic, Nauёno delo 1960. 

Svemir, zvezde i atomi, James Јеапs, 
Zagreb 1947. 

U dalekim vasionskim duЬinama, 
Grupa autora, Nauёna kпjiga 1954. 

Upoznavanje vasione, Georgije V. 
Borack. 

Vidljiva zvezdana karta, Р . K unaver 
Lj uЬijana 1950. 

Vrhunski putovi covecanstva, Hartmur 
Bast ian, Zora Ј 962. 

Zanimljiva astronomija, I . 1. Petef
maп , Zagreb .1948. 

ZЬirka resenih zadataka iz opste 
astronomije, V. V. M iskovic, Nauё
na kпjiga 1956. 

Zemlja i Svemir, Gabriel Divjaлovi c, 
Split 1945. 

Zvezdana prasina - neprijatelj va
sionskog putovanja, D. Teleki, 
RAD 1959. 

(Svl'sice se) 
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АСТРОНОМСКЕ ЕФЕМЕРИДЕ ЗА 1971. ГОДИНУ 

Ј::фемер 11 де за Ј 971. t'OД II H Y садрже следеl,е n одатr<е. l<алендар (датум, н<.:
дељн ll дан , фpar<ЦIIJ Y тропс r<е год11н е, број да 11а ј ул ијансне nер11оде протент rх у 
12 часова светсног времена одг варај уfiе г датума , эвездан време у n н ofi светсн г 
времена у Гршшчу вpe,\\e ll a II З r аза и залаза Месеца у Бе граду) . У одељ r<у о велн
ю rм гr анета \З дати су , за с ван н десети да 11 у r\\есецу , рентасце11знја а, деющ

нац11Ја о, геоце11тр 11 чriа удаљеност планете у астр rюмс rшм ј еди 11 rщзма 6. , трсн утан 
пролаза нроз мерr щиј ан Београда Т, пpii B I JДII II пречшrн у луч 11 11М сенущi,а 1\\ а р" 11 
ПpiiBIIДIШ IЈI ЈЗуал в а BeJJJ JЧ II H a ln v · 

Даље, у noceбrmм рубр111< ама , дат 11 су п датц1 r о ме11 ама, апогеј у, пep llt"e j y 
11 стар ст 11 Месеца . За 4 11ajuelia Јуп 11терова сател 11та дат1 1 с у: датум трен ута r < п -
ј аве , бр ј сател r пз и врста пој аве п следе l,ем r<ључу: 1/П - п чета Ј< nрол аза сате
т r та 11 сп рсд планете , СП - cвpl.r.r cтa r < овог пролаза 11 ПС- п четаr< п ролаза сеrше 
сател 11 т:.1 11 с nрен rшш rете , ПС - свршета r < пролаза сенr<е ПО- почета" онулта r 1 11 ј е 
СО - свршета r < он улта ц11 ј е, Гll:.' - n чстан помрачења, 1~· - свршетаЈ< помрачења. 
ll a IIC'I'OMe месту, у МеСеЦ II дШ Ј(ЗД3 Се Jy llt !Тep 11 е B II }ЏI )' lleTII су I IOД::ITЦ II О eJIO II ГЗ ЦII 
):IM З Т 11тан а 11 о малим tl JJ:t ii C'raм a. 

У посебној рубр rщ11 наведене су 11ене ll ll тepeca iiTJJII j c r юјавс r< је се могу 
посматрап r у одговарај ућем месе11 У . 

У ступцима ПОЈАВ Е 11 МЕСЕЦ употребљене су следеfiе о:т ане : 

О унце Z у застој у 
Месец Р у 11срипrј у 
M epr<yp А у апогеј у 

~ Ве 11 сра N сеоерrю 011 
6 Марс S јуж 11 о од 

2ј. Јушпер /.:' II C1'0Ч II O 
Т?. Сатурн W западно 
0 Уран i\tlx{; МЗI <СИМЗЛ II::I eЛO) II':lЦIIja 
W Нентун О пун Месец 
d' у опозицији са ct nоследља четврт 
d у rюљуrщији са 8 млад Месец 

dd = у дољој rюљу1щији са () прва четврт 
dg = у горљој rюљуrщијн са 

Подаци за Сунце , последља таблица , садрже: датум, рентасцензију а , де
нли нациј у о , време npoлacr<a нроз меридијан Београда Т, привидни полупре<uнш р 
положајни угао Р северног нрај а Gунчеве ротационе осовине мерен на истону с~ 
предзна r<ом + а са зна r<ом - мерен на западу , хел иографсr<у ширину В средишта 
привидног Сунчевог дисна , хел иографсr<у дужину L 0 средишта привидног Сунче
вог дисi<а , нај зад излаз и залаз у Београду. 

Од 5 nомрачеља у 1971 . години (3 помрачеља Сунца, сва 3 делимична , и 2 
помрачеља Месеца , обадва потnуна) нод нас fie се моhи видети следеhа 2 : 

1) ФЕБРУАРА 25.- ДЕЛИМИЧНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА 
Ј1 щ 

Почетан 7 49.4 
Нај веhа фаза 9 38. 1 
Крај 11 26.3 
Величина помрачеља О . 788 

2) АВГУСТА 6. ~ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ МЕСЕЦА 
h щ 

Улаз у сеину 17 55 .8 
Почета н тоталитета 18 53 ,8 
Крај тоталитета 20 33.9 
Излаз из ·сен не 21 32.0 

Први нoнrar<r 63° источно; последљи нонтант 108° западно 
Величина помрачеља Ј . 734 

Сви врем~нсни податци у ефемеридама су , ј еднообразности ради , дати у свет
СI<ом времену (1 И), према томе довољно ј е увен само додати 1 час да би се одговара
)уhи тренутан добио у средљем Европсr<ом времену (С Е В) . 

Др. Р. Дamtli и А. Ј(убичела 



1 1Пе 
2 Су 
з Не 
4 По 
5 Ут 
6 Ср 
7 Че 
8 Пе 
9 Су 

10 Не 
11 По 
12 Ут 
13 Ср 
14 Че 
15 Пе 
16 Су 
17 Не 
18 По 
19 Ут 
20 Ср 
21 Че 
22 Пе t 
2З Су 
24 Не 
25 По 
26 Ут 
27 Ср 
28 Че 
29 Пе 
30 Су 
31 Не 

ЈАНУАР 1871 

Календар 
Месец у 

Београду 
Велике nланете 

:е 

изл . 
i:' 

зал. ~ 0: т р" 

О. 24401

1

h m s h m 

1

1 h m 
0000 95З 6 З9 58.4 8 56 20 09 
0027 954 6 43 55.0 9 18 21 27 
0055 955 6 47 51.5 9 З8 22 44 
0082 956 6 51 48 .1 9 59 -
0110 957 6 55 44.6 10 22 О ОЈ 
01З7 958 6 5941 .210 50 1 17 
0164 959 7 3 37.8 11 25 2 зз 
0192 960 7 7 З4.З 12 08 з 45 
0219 961 7 11 З0.9 12 59 4 48 
0246 962 7 15 27.4 1З 58 5 4З 
0274 96З 7 19 24.0 15 04 6 26 
ОЗОI 964 7 2З 20.6 16 1З 6 59 
ОЗ28 965 7 27 17.1 17 19 7 27 
ОЗ56 966 7 З1 1З.7 18 25 7 47 
ОЗ8З 967 7 З5 10.2 19 29 8 06 
0411 968 7 39 6.8 20 З1 8 23 
04З8 969 7 4З з. з 21 З4 8 40 
0465 970 7 46 59.9 22 З5 8 56 
049З 971 7 50 56.5 - 9 16 
0520 972 7 54 5З .О 2З 44 9 З8 
0548 97З 7 58 49.6 о 55 10 06 
0575 974 8 2 46.1 2 06 10 З9 
0602 975 8 6 42.7 з 15 11 26 
06ЗО 976 810З9.2 4 1812 24 
0657 977 8 14 З5.8 5 12 1З З6 
0684 978 818 З2.4 5 56 14 58 
0712 979 8 22 28.9 6 зо 16 22 
07З9 1 980 8 26 25.5 6 57 17 47 
0767 981 8 зо 22.0 7 12 19 08 
0794 1 982 8 З418 .6 7 42 20 29 
0821 98З 8 З8 15.2 8 04 21 48 

Јупитерови сателити 

d h m 

1 19 44 1 ппс 
1 20 З4 1 пп 
1 21 5З 1 спс 
1 22 44 1 сп 
2 20 6 1 со 
5 19 55 11 ппс 
8 19 1R 111 СП 

14 16 З6. 5 11 ПЕ 
17 20 9 1 спс 
17 21 10 1 сп 
21 19 11 .2 11 ПЕ 
зо 19 11 11 пп 
30 19 27 11 спс 
зо 21 4З 11 сп 

Меркур 

h m о ' h m 

1 J l8 8.5,
1
-20 22.71 0.6861 1 о 2.51 

11 117 52.9 -20 47.2 0.849 9 10.5 
21 18 27.1 -22 ЗЈ . I 1.042 9 6.7 

В ен ера 

4.91 + З. Ј 
З.9 о.з 
З.2 0.0 

1 1 15 ЗЗ.61-15 17.0 ' 0.5ЗО 1 7 ЗЈ 11 6. 11 - 4.З 
11 16 9.5 -17 6.010.597 728 14. 1 - 4.З 
21 1650 -1 8496 0.677 729.5 12.5 - 4.2 

М а р с 

1114 55.З '-15 52.ЗI1.9R81 6 52.9 1 
11 1520.71-17З9 . 7 1.96 1 6З8.5 
21 1546.4-1914.7 1.820 625.2 

2.ЗI -I 1.7 
2.4 + 1.6 
2.6 ~ 1.5 

Јупитер 

1115 42.1,-18 45.916.0741 7 42 115. 11 - 1 . З 
11 15 49.6-19 9.7 5.966 7 7 15.4 - 1.4 
21 15 56.6\-19 ЗО. 2 5 .8З2 7 З4 . 7 15.8 - 1.4 

Сатурн 

11256.91+ 1421 .21 8.51911851.41 
11 255.8 + 1420.018.661 1811 .2 
21 255.7 + 1422.З 8.817 17З1 .8 

8.81 + 0.2 
8.6 + 0.3 
8.5 + 0.4 

У р а н 

1112 50.5-4 З9. 8118 .З5ЗI 
11 1250.911---'442.2 18.181 
21 1251 -442.4 18.0ЈЗ 

447.511 .91 + 5.8 
4 08.6 1.9 + 5.8 
з 29.4 1.9 + 5.7 

1 116 11. 16 
21 16 

Неп т ун 

0.91-18 58.11З1 . 10117 57.51 
2.2-19 1.2 ЗО.960 7 19. З 
з.з -19 З . 8 ЗО.820 6 41 

1.2 , + 7.8 
1.2 + 7.8 
1.2 + 7.8 

Појаве 
d h 
4 5~&-ц 
4 19 О у Перигеју 
6 18 1?, d ~ 
9 о~ d w 

17 12 1?, у застоју 
18 5 0 о ~ 
19 7 ~ МхЕ VV 24° 
20 17 О улази у Водолију 
20 22 ~ МхЕ VV 46° 48' 
22 7~d ~ 
22 10 'Ц о ([ 
22 12 w d ([ 
2З 12 ~ d ( 
25 5~d( 
26 4~d 'Ц 
26 ~ d 13' Sco 
27 15 ~ d 13' Sco 
27 16 ~ о ~ 

Месец . 

d h m 
t) 4 5 З6 
о 11 13 19 
() 19 18 56 
• 26 2З З9 

1 А 16 11 
р 28 10 

Старост у данима 

1. 1. 3.6 
15. 1. 18.6 
зо. 1. з .о 

1 По 
2 Ут 
З Ср 
4 Че 
5 Пе 
6 Су 
7 Не 
8 По 
9 Ут 

10 Ср 
11 Че 
12 Пе 
IЗ Су 
14 Не 
15 По 
16 Ут 
17 Ср 
18 Че 
19 Пе 
20 Су 
21 Не 
22 По 
23 Ут 
24 Ср 
25 Че 
26 Пе 
27 Су 
28 Не 

ФЕБРУАР 1871 

Календар 
Месец у 

Београду 

о. 
0849 
0876 
0904 . 
09 З I 
0958 
0986 
ЈОIЗ 
1040 
1068 
1095 
112З 
1150 
1177 
1205 
1 2З2 
IЗ59 
1287 
IЗЈ4 
1З42 
1369 
1З96 
1424 
1451 
1478 
1506 
15З3 
1561 
1588 

ИЗЈ/. зал. 

2440 11 П1 s h П1 h П1 
984 8 42 11 8 27 -
985 8 46 8 8 5З 2З 06 
986 8 50 4 9 25 о 22 
987 8 54 1 9 55 1 з 7 
988 8 57 57 1 о 5З 2 4З 
989 9 1 54 1 1 50 з 40 
990 9 5 51 12 53 4 26 
991 9 9 4 7 1 з 5 1 5 оо 
992 9 1 з 44 14 49 5 29 
993 9174016 14 5 53 
994 9 2 1 з 7 1 7 19 6 1 з 
995 925 3З 18 21 6 30 
996 9 29 зо 19 24 6 46 
997 9 33 26 20 26 7 03 
998 9З72З21 32 7 20 
999 9 41 20 22 39 7 40 

2441 94516 - 8 04 
001 9 49 13 23 47 8 З5 
002 9 5З 9 о 56 9 14 
ооз 957 6 202 ЈОО5 
004 10 1 2 2 59 Ј 1 10 
005 10 4 59 з 47 12 25 
006 1 О 8 55 4 25 Ј З 48 
007 IOJ252 4 5415 ЈЗ 
008 101649 5 Ј4 Ј6 З8 
009 1 О 20 45 5 4З Ј 8 21 
О 10 1 О 24 42 6 06 Ј 9 24 
011 102838 6 29 20 45 

Јупитерови сателити 

d h m 

2 17 21 .5111 СЕ 
2 17 24 1 пп 
2 18 24 1 спс 
2 19 З3 1 сп 
6 Ј9 29 11 ппс 
8 18 42 11 спс 
9 Ј9 20 1 пп 
9 21 29 1 сп 

20 18 13 111 пп 
20 20 16 111 сп 
25 17 З7 1 пп 
25 19 47 1 сп 
27 17 5 111 ппс 
27 19 15 III СПС 
21 22 1з 111 nп 
28 о 14 111 сп 

Велике nланете 

т 

Мернур 

h m о h m 

1 1 19 27.4-22 26.61 1.206 1 9 24 1 
11 20 19.9,-20 35.6 1. 309 9 47 
21 21 35.7 ,-16 з .з 1.368 10 13 

В е н е р а 

р" 

2.81 0.0 
2.6 - 0.1 
2.4 - 0.5 

1 1 1533.61- 15 17 1 0.52017 3111 6. 11> 4.3 
11 16 9.5-17 6 1 0.600 7 28 14. 1 - 4.3 
21 16 50.0,-1 8 49.8 0.620 7 29 12.5 . - 4.2 

М а р с 

1 1 14 55.31- 1552.31 1.98816 52 1 2.31 !- 1.7 
11 Ј5 20.7 -1739 . 7 1.901 6 38 2.4 - 1.6 
21 1546.5 -1914.7 1.808 6 25 2.6 - 1.5 

Ју питер 

11 Ј542 1-1 845.916.07417 38115.1 1 - I . З 
11 1549.6-19 9.7 5.953 727 15.4 - 1.4 
21 15 56.6-19 ЗО.6 5.8ЗО 6 31 Ј5 . 8 - 1.4 

Сатурн 

11 2 56.71 14 21 1 8.5З2 11 8 511 8.7, + 0-2 
11 255.9 -t J420 8.656 1811 8.6 + О. З 
21 2 55.7 + 14 22 8.826 17 З1 8.5 + 0.4 

У р а н 

1 ,. 12 50.51- 4 З9.8118.35З/ 4 4711.91 + 5.8 
11 1250.9-442.1 18.200 4 8 1.9 + 5.8 
21 12 51 - 4 42.4I18.0ЗО з 29 1.9 + 5.7 

1 116 11 16 
21 16 

Нептун 

0.91-18 58 IЗЈ .О80 1 7 571 
2.2-19 1.2 ЗО.970 7 19 
3.З -19 3.8 ЗО.8ЗО 6 41 

1.21 + 7.8 
1.2 + 7.8 
1.2 + 7.8 

Појаве 

d h 

Ј 12 'Ц d (3' Sco 
2 12 'Ц о w 
2 3З 1?, о « . 

10 « потпуно nомрачење 
14 22 0 о « 
18 22 w о « 
19 Ј 'Ц о ~ 
19 7 О улаз у зцак Риба 
19 20 ~ d п Sgr 
19 2З ~ о « 
22 3 ~ о ([ 
22 11 ~ 0 8 Сар 
2422~d« 
25 дел. помрачење О 

Месец 

d h m 
t) 2 14 Зl 
о 10 7 11 
() 18 12 14 
• 25 9 49 

А 13 Ј 
р 25 2Ј 

Старост у данима 

1. 11. s 
15. 11. 20 
28. 11. 2.6 



1 По 
2 Ут 
3 Ср 
4 Че 
5 Пе 
6 Су 
7 Не 
8 По 
9 Ут 

10 Ср 
11 Че 

12 Пе 
13 Су 
14 Не 
15 По 
16 Ут 
17 Ср 
18 Че 
19 Пе 
20 Су 
21 Не 
22 По 
23 Ут 
24 Ср 
25 Че 
26 Пе 
27 Су 
28 Не 
29 По 
30 Ут 
31 Ср 

МАРТ 1971 

Ка л ендар 
Месец у 
Београду 

о . 

16 15 
1 64 З 
1670 
1698 
1725 
1752 
1780 
1807 
1 8 З4 
1862 
1889 
1917 
1944 
197 1 
1999 
2026 
2053 
208 1 
2 108 
2136 
2 163 
2 190 
22 18 
2245 
2272 
2ЗОО 
2327 
2З55 
2382 
2409 
24З 7 

изл . з ал. 

2 44 11 h т s h т h m 
0 .1 2 10 32З5 6 5522 06 
0 .13 I О З6 ЗI 7 26 -
о 14 1 о 40 28 8 04 2З 25 
о 1 s 1 о 44 24 8 50 о З4 
о 16 1 о 48 2 1 9 44 1 З4 
О 17 1 О 52 Ј 8 1 О 46 2 24 
0 18 10 56 14 11 49 3 04 
о 19 1 1 о 1 1 12 59 3 34 
020 1 1 4 7 14 05 3 59 
02 1 11 8 4 1 5 09 4 19 
022 11 12 08 16 12 4 36 
02З 11 15 57 17 .15 4 53 
024 1 1 .1 9 5 з 1 8 16 5 1 1 
025 11 2З 50 19 2З 5 27 
026 11 27 47 20 29 5 47 
02 7 11 3 1 43 2 1 З6 6 08 
028 11 з s 40 22 46 6 36 
029 11 39 З6 - 7 13 
030 11 43 33 23 50 7 58 
03 1 11 47 29 о 48 8 55 
ОЗ2 11 5 1 26 1 38 1 о 03 
033 11 55 22 2 .19 11 20 
ОЗ4 1 1 59 .19 2 51 12 4 1 
ОЗ5 12 З 16 З Ј 8 14 04 
ОЗ6 12 7 12 з 4З 15 27 
о з 7 12 11 9 4 06 16 50 
ОЗ8 12 15 5 4 27 18 14 
039 12 19 2 4 5З 19 З8 
040 12 2'2 58 5 2З 20 50 
04 1 1226 55 5 5922 17 
042 12 30 5 1 6 4З -

Јупитерови сателити 

d h П1 

з Ј 6 26 li ппс 
з Ј8 57 п спс 
.4 Ј8 Ј 6 I ППС 
4 .1 9 ЗО I ПП 
4 20 26 Ј СПС 
4 2 1 40 1 сп 
5 18 57 1 со 
6 2 1 3 III ППС 

10 18 Ј ПI СО 
ЈО Ј 8 59 II ППС 
12 18 22 п со 
17 19 46 I II ПО 
17 2 1 4~ II I СО 
19 19 19,6 1 ПЕ 
20 18 41 I СПС 
24 18 50,6 III ПЕ 
24 21 4,3 III СЕ 
27 18 20 1 ппс 
21 19 30 r пп 
27 19 35 1 спс 
21 21 4Р 1 сп 

Вепине плане т е 

'Г 

М е р I< у р 

h m • • h m 

1 122 29 .51- 11 39.41 1.3 1 1 10 З61 
11 2 3 З8.8 - З39 I .З3 1 J l 6 
2 1 0 47.8 + 5З5 1. 174 I J1 35 

В е н е р а 

1 1 19 52.8 ,-19 37 1 0.9671 7 581 
11 20 4 1 -1 7 42 Ј. ОЗ9 R 7 
21 2 1 29 - 14 56 Ј . 1 09 8 15 

М а р с 

1 1 17 29 ,- 23 6 1 1.9881 5 34 1 
11 17 56 - 23 27 1.90 1 5 2 1 
2 1 18 22 -2З 33 Ј .8 29 5 R 

Ју п итер 

р" '"v 

2.4 1- 1.0 
2.5 - 1.5 
2.8 - 1 о 

8 .7 1- 3.9 
8. 1 - 3.8 
7 .6 - 3.8 

3.2 1+ 1-1 
З .4 + 0.9 
3.7 + 0. 7 

1 1 1 6 1 5 1-20 Ј 9 1 5 . 2231 4 20 1 17 .61 - \ .7 
11 16 18 - 2023 5 . 06З 3 43 18. 2 - 1.8 
21 16 19 - 20 25 4 .908 з 4 18. 7 - Ј. 8 

Сату р н 

1 13 2 1+ 150.51 9 .45 1 1 15 41' 7.91 + 0.5 
11 3 5 + 15 16 9 .599 14 38 7.8 + 0.5 
21 3 8 + 15 33 9. 73З ЈЗ 5З 7.7 + 0 .5 

У р а н 

1 11 2 4R ~- 42З ',17.50 1 1 О 53 1 
11 12 46 - 4 15 17.420 о 12 
21 Ј 2 45 - 4 5 17.367 О 3 1 

2.0 1+ 5.7 
2.0 + 5.7 
2 .0 + 5.7 

Н е птун 

1 11 6 5 
11 16 5 
21 16 5 1

- 19 8 130. 1901 41 01 
-19 7 30.020 2 30 
-Ј 9 6 29.860 3 5 1 . 

1.2 1+ 7. g 
1.2 + 7.7 
1.2 + 7.7 

Појаве 

d h 

2 9 1?, 6 « 
14 2 0 d « 
Ј 8 5 w d « 
Ј 8 ЈЈ 2Ј.о « 
20 Ј З cr 6 « 
21 7 Равнодневица 
22 1?. d « 

Месец 

d h П1 

t) 4 2 1 
о 12 2 34 
ct 20 2 30 
• 26 .19 24 

А .1 2 4 
р 26 9 

Старост у данима 24 <i1 Ј « 
28 !;! d « 

Ј. ПI . 4.6 
15. III. 16.6 
30. 111. 3.2 

:t 
:Е "' <:1: 
~ ti: 
"' .., 

t::( ::r:: 

1 
1 Че 
2 П е 
з С у 
4 Не 

5 По 
6 Ут 
7 Ср 
8 Че 
9 П е 

10 Су 
1 Ј Не 
12 По 
13 Ут 
14 Ср 
15 Че 

16 П е 
17 Су 
18 Не 
19 По 
20 Ут 
21 Ср 
22 Че 
2З П е 
24 Су 
25 Не 
26 По 
27 Ут 
28 Ср 
29 Че 
30 П е 

АПРИЛ 1971 

Кал е нд а р 
Месец у 

В е л ине п ла н е те 
Београду 

.~ !l) 1 :t о ::Ј "' :Е :s: :<: "' :t "' ;; ~f-- ~ t:ru:t .~<:1: » 
~ t:: :s: ~ :s: 

~ u.c 3 изл . зал . .. 
ех /) !!. т р" ll lv "' 01 01:[ ~ ~O t t::( о. о. о >,:<: -& .. ... ...... u С'Ј "'>-

О. 2 44 1 
h m s 11 m hm 

Мерн у р 

2464 043 12 34 48 7 37 23 24 
о ' 2491 044 12 38 45 8 36 о 19 h m h m 

2519 045 12 42 4 1 9 42 1 02 1 

1 

1 45 1 + 13 39 . о. 93 , 11 48 1 3.7 1+ 0.2 
2546 046 12 46 38 10 50 1 Зб 11 2 1 + Ј 5 4 1 1 0 .670 11 22 5. 0 ~ 1.5 
2574 047 12 50 34 1 1 56 2 02 21 1 4З + 12 17 0 .57 1 10 25 5.8 5.8 
260 1 048 12 54 Зl I З 0 1 2 24 
2628 049 12 58 27 14 05 2 43 В е не р а 

2656 050 I З 2 24 15 06 3 оо 
1 

122 20 1 - 11 51 1. 1901 8 231 7. 1 , - 3.8 2683 05 1 I З б 20 16 09 з 17 
11 23 5 - 7 Ј 1.242 8 29 6.7 - 3. 7 

27Ј 1 05 2 I З 10 17 17 14 з З 3 
2 1 2З 50 - 2 З6 1.31 6 8 З5 6.4 - 3.7 

2738 о5З I З 14 IЗ 18 19 з 5З 

2765 054 1 З 18 10 19 28 4 I З М а р с 
2793 055 I З 22 7 20 З б 4 40 
2820 05 6 IЗ 26 з 2 1 41 5 14 1 

1 1 s 5 1 1 - 23 241 1. 158 14 5З I 4.0 1+ 0. 6 
2847 057 13 30 02 22 42 5 56 11 19 16 -2З 2 1.068 4 З9 4 . З + 0.4 
2875 058 Ј 3 33 56 - 6 49 2 1 19 40 - 22 29 0.990 4 24 4. 7 + 0.2 
2902 059 1 з 37 5 З 23 зз 7 5З 
29ЗО 060 1 З 41 49 о 17 9 04 Ј упитер 

2957 06 1 I З 45 46 о 50 10 2 1 
1 

1 

16 Ј 81 -202314.7З 81 22 1 1 Ј 9. 3 1 - 1.9 2984 062 I З 49 4З 1 18 11 4 1 
З0 1 2 О б З 1 З 5З З9 1 4 1 I З 0 1 

11 16 Ј 6 - 20 18 4.6З 7 Ј 40 .1 9 .9 - 2.0 

ЗОЗ9 064 Ј З 57 З6 2 06 14 20 
2 1 16 I З - 20 10 4.509 о 57 20 .3 - 2.0 

З066 065 14 1 З2 2 27 15 З2 С а т у р н 
З094 066 14 5 29 2 5 Ј 17 05 
З 1 2 1 067 Ј4 9 25 3 Ј 8 18 29 1 

1 

3 Ј 3 1 + 1 553 1 9 . 87 111 З Ј41 7. 6 1 + 0. 5 
3Ј49 068 14 13 22 з 52 19 5Ј Jl З Ј 7 + Ј 6 I З 9.948 12 З9 7.5 + 0.4 
3 176 069 14 Ј 7 18 4 33 2 1 04 2 1 3 22 + 16 зз I О .ОЗО 12 5 7.4 + 0.4 
3 20З 070 14 2 1 Ј 5 5 24 22 06 
32З1 07 Ј 114 25 Ј 1 6 22 22 57 Ур а н 

3258 072 14 29 8 7 29 - 1 

1 

12 4З, - З54 Ј 1 7.342122 461 2 .01 + 5.7 

Јупитерови сателити 
11 12 42 - 3 44 117.356 22 .1 2 .0 + 5.7 
21 12 40 - 3 35 17.З98 21 2 1 2 .0 + 5.7 

d h П1 Непту н 

2 21 З.5 II ПЕ 

1 

1 

1 

16 4 Ј -19 4

1

29.685

1 

2 7 1 1.21 + 7.7 з 20 18 I пп с 11 16 4 - 19 2 29.584 1 27 1.2 + 7.7 
з 21 Ј9 I пп 21 16 3 -1 8 59 29.476 о 47 1.2 -1- 7.7 
4 18 25 п спс 
4 18 58 IIICП 

Појаве Месец 11 19 3 III CПC 
Ј 1 20 12 11 пп d h d h m 
1.1 20 34 ПIПП 

Ј .1 !;! МхЕ W 18" 49' t) 2 15 46 
12 18 5 1 I спс 

1 22 0 d' о о .10 20 ЈО 
12 19 43 I сп 
18 20 49 III ППC 

Ј О 6 0 о « ct Ј 8 Ј 2 58 

19 18 З4 1 пп с 
14 10 w d « • 25 4 2 

19 19 19 I пп 
14 15 2ј. 6 « 1 р 8 8 14 17 W о ~· Sco 19 20 45 1 спс 18 1 cr о « р 23 18 

19 21 29 I сп 20 18 О улази у Бина 
20 18 41 I со Старост у данима 

20 19 41 11 со 22 2З Сј1 о « 
1. IV. 24 17 !;! о « 5.2 

26 14 2ј. d « 15. IV. 19.2 
30. IV. 4.8 



1 Су 
2 Не 
З По 
4 Ут 
5 Ср 
6 Че 
7 Пе 

8 Су 
9 Не 

10 По 
11 Ут 
12 Ср 
13 Че 
14 Пе 
15 Су 
16 Не 
17 По 
18 Ут 
19 Ср 
20 Че 
21 Пе 
22 Су 
23 Не 
24 По 
25 Ут 
26 Ср 
27 Че 
28 Пе 
29 Су 
30 Не 
31 По 

МАЈ 1971 

Календар 

о. 

Месец у 
Београду 

изл. зал. 

l1ms hm hm 

14 З3 5 8 З7 23 З4 

Велине планете 

т р" 

М е р 1< у р 

h m ' h m З285 
ЗЗIЗ 
3340 
ЗЗ68 
3395 
3422 
3450 
З477 
3505 
З5З2 
З559 
3587 
З614 
З641 
З669 
З696 
З724 
З751 
З778 
З806 
З8ЗЗ 
З860 
З888 
З915 
З94З 
З970 
З997 
4025 
4052 
4078 
4107 

2 441 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
08З 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
09З 
094 
095 
096 
097 
098 
099 
100 
101 
102 
103 

14 37 1 9 45 О 04 Ј 

1 
14 4058 10 52 о 29 ЈЈ 
Ј 4 44 54 Ј 1 54 О 48 21 
14 485 11 257 103 
Ј4 5247 1 400 122 

1 28 1+ 
1 З8 
2 11 + 

7531 0.603 1 9 З l l 
7 1 0.719 9 з 
9 44 0. 877 8 57 

5.5 1 1 2.6 
4.6 1 1.2 
З.8 1 0.6 

14 56 44 15 ОЗ Ј 40 
Ј 5 О 40 16 09 1 58 
15 437 17 17 2 19 
15 8 34 18 25 з 43 
151 2ЗО 19 З2 3 15 
Ј5 Ј 627 20 З6 з 55 
15 20 2з 2 1 зо 4 45 
15 24 20 22 15 5 46 
15 28 16 22 51 6 56 
15 З21З - 8 11 
15 З6 1 о 2З 20 9 29 
1540 62З 4610 45 
1 5 44 з о 08 12 02 
15 4759 о 291З 2 1 
Ј551 56 о 5Ј 14 41 
155552 1 1816 02 
15 59 49 1 47 17 2З 
16 З 45 2 25 Ј 8 41 
16 7 42 3 10 19 49 
16 Ј 1 З9 4 07 20 45 
16 Ј5 З5 5 10 21 29 
16 .19 З2 6 19 22 02 
15 2З 28 7 зо 22 зо 
16 27 25 8 З7 22 52 
16 Зl 2Ј 9 42 -

Јуnитерови сателити 

d h m 
з 22 21 1 ппс 
з 22 50 1 пп 
4 20 46,5 11 ПЕ 
4 22 10 1 со 

11 2Ј 28.7 1 ПЕ 
11 2З 22.9 11 ПЕ 
11 2З 54 1 со 
19 20 38 1 ппс 
19 20 44 1 пп 
19 22 50 1 спс 
.Ј9 22 54 1 сп 
20 20 4 1 со 
20 20 29 11 ппс 
20 23 2 1I СПС 
26 22 28 1 пп 
26 22 З3 1 ппс 
27 19 З9 1 по 
31 19 35 111 пп 
З1 20 37 111 ппс 
31 21 56 111 сп 
З1 22 54 ш спс 

В е 11 е р а 

1 1 о З5 1+ 1 59 "1 1 .З75 1 8 40 1 
11 1 19 + 6 З4 1.425 8 45 
21 2 5 + 1057 Ј .477 8 5 1 

М а р с 

Ј 1 20 3 ~-2 Ј 49 1 O.R981 4 81 1 Ј 20 25 -2 1 Ј 0.82 3 З 48 
21 20 45 -20 20 0.756 з ЗЈ 

Ју питер 

6. 1 1- 7.7 
59 - 3.7 
5.7 - З.6 

5.21 - 0.0 
5.7 - 0.3 
6.2 - 0.5 

1 116 91-195914.4291 о 141 0.71 - 2.0 
11 16 5 -19 4 7 4.384 2.3 зо 21 .о - 2. 1 
21 16 о -19З3 4.З55 22 46 21.1 - 2.1 

Сатурн 

1 1 з 271 + 16 52110.087111 з о 1 
11 з З2 + Ј712 ЈО. ЈО9 10 56 
21 з З8 +1 7ЗО , IО.ЈЈ5 10 22 

7.41 + 0.4 
7.4 + О. З 
7.4 + О. З 

У р а н 

1 112 З9,- З26117.469120 401 
11 12 З7- з Ј 8 17.545 21 оо 
21 12 З6- з 1З 17.660 19 19 

2.0, + 5.7 
2.0 + 5.7 
1.9 + 5.7 

Нептун 

1 1 Ј6 2/-Ј8 56129.З80 1 о 61 
11 Ј6 1 ,-Ј8 53 29.ЗЗ8 2З 26 
21 Ј6 о -18 50 29. ЗII 22 46 

1.21 + 7.7 
1.2 + 7.7 
1.2 + 7.7 

Појаве 

d h 

7 Ј 1 if, d « 
11 14 w d « 
1J162!.d « 
1 З Ј 9 2ј. о ~· Scor 
16 10 ~ d « 
17 12 1?, о о 
17 17 ~ МхЕ W 25' З6' 
20 18 2ј. о w 
2Ј 17 О улази у Близанце 
22 19 <ј> о « 
22 21 ~ d « 
23 9 2ј. g о 
23 12 'V g о 
24 5 1?, d « 

Месец 

d h m 

() 2 7 З4 
о 10 11 24 
()172015 
• 24 12 З2 

А 5 21 
р 21 17 

Старост у данима 

1. v. 16.8 
15. v. 19.8 
зо. v. 5.5 

К(лендар 

ЈУН 1971 

Месец у 
Београду 

Велине планете 

- ---------,---- - --1---------------,------1 
·~ U :s: :z:., 
::fu~ :z: t:: :.: 
"'о 1::( 
о. о. о 

-&'"''"' 

о . 

1 Ут 41З4 
2 Ср 4162 
З Че 4Ј89 
4 Пе 4216 
5 Су 4244 
6 Не 4271 
7 По 4299 
8 Ут 4З26 
9 Ср 4З5З 

10 Че 4З81 
11 Пе 4408 
12 Су 44З5 
IЗ Не 446З 
14 По 4490 
15 Ут 4518 
16 Ср 4545 
17 Че 4572 
18 Пе 4600 
19 Су 4627 
20 Не 4654 
21 По 4682 
22 Ут 4709 
2З Ср 47З7 
24 Че 4764 
25 Пе 479Ј 
26 Су 4819 
27 Не 4846 
28 По 4874 
29 Ут 1 4901 
ЗО Ср 4928 

из л. зал. <Х т 

Мер нур 

h m ' h m 
2 441 h m s 1 h m h m 

ЈО4 16 З5 18 10 46 23 10 
105 16 З9 14 Ј 1 48 23 27 
106 164З 11 12 512З 44 
107 1647 8 1З 56 о 02 
108 16 51 4 1 5 о з о 22 
109 1655 1 16 З5 о 44 

1 1 з 09 1+ 1514 , 1 .07З 1 9 12 1 
11 421 + 2050 1.2З9 947 
21 5 5З + 24 27 I . З2З 10 40 

110 165857 17 20 1 IЗ 1 1 
1 1 1 17 2 54 18 26 1 5 1 11 
11 2 17 6 50 19 26 2 40 21 
IIЗ 17104720 I З з З6 
114 17 14 4З 21 17 4 46 

В е н е р а 

2 571 + 151 9 1 1.5ЗО 1 9 001 
З45 + 1845 1. 5 7 З 9 2 
4 З6 + 2 1 14 1.612 9 20 

115 17 18 40 21 25 6 оо 
11 6 17 22 3 7 21 51 7 18 1: 1

21 

117 1726ЗЗ22 IЗ 8 З5 21 ~ : 
11 8 17 зо зо 22 З4 9 5З 

М а р с 

5, - 19 З6 1 0.669 1 
20 - 19 5 0.60З 
зз - 1849 0.542 

з 71 2 43 
2 16 

11 9 1 7 З4 26 22 56 11 08 
120 17 З8 2З - 12 26 
121 17 42 19 2З 20 1 з 44 1 1 
122 17 46 16 2З 46 15 оз 11 
12З 17 50 12 о 20 16 22 21 
124 17 54 9 1 оо 17 зз 
125 17 58 6 1 5З 18 З4 
126 18 2 2 2 5З 19 2З 1 . 
127 18 559 4 0120 оо 11 1

1 

128 18 955 5 1220 зо 21 
129 18 13 52 6 21 20 5З 
130 181748 7 2821 13 

Јупитер 

15 54 1-1 9 17 1 4 . З50 1 21 521 
15 49 -19 4 4.З44 21 8 
15 45 -1 8 52 4.487 20 24 

Сату рн 

з 441 + 17 50 110.091 1 9 451 
з 49 + 18 6 10.045 9 10 
з 54 + 18 22 1 9.977 8 З6 

У р а н 

IЗ1 18 21 45 8 З4 21 з 1 
1З2 18 25 42 9 З5 1 21 48 
13З 1829З810 З922 04 

1112 З6,- з 8 117.822 118 З5l 
11 12 З5 -з 6 17.974 17 55 
21 12 З5 - з 6 18 . ЈЗ5 17 16 

р" т" 

З.l 1 + 0.1 
2.7 г 0.9 
2.5 1 2.0 

5.51 - З .6 
5 . З - З.6 
5.2 - З.6 

7.0 ~ - O.R 
7.8 - 1. 1 
8.6 - 1.4 

2 1. 1 1- 2. 1 
20.9, - 2. 1 
20.6 - 2.6 

7.41 + О.З 
7.4 + 0.4 
7.5 + 0.4 

1.9 1+ 5.7 
1.9 + 5.7 
1.9 + 5.8 

Јупитерови сателити 

d h m 
Нептун 

з 2Ј 22 1 по 
4 20 49 1 сп 
4 21 7 1 спс 

1 ј 15 591-18 46,29.З 17121 571 
11 15 57 -18 4З 29 .З55 21 17 
21 15 56 -18 40 29.420 20 З6 

1.2 1 + 7.7 
1.2 + 7.7 
1.2 + 7.7 

Појаве 

d h 
Зl7 if,d« 
6 12 ~ о 1?, 
7172Ј. о« 
720'Vo « 

1117<fo1'2 
1З 13 ~ d « 
20 19 1?, о « 
21 13 <ј> о « 

Месец 

d h m 
() 1 о 42 
о 9 о 4 
() 16 1 24 
• 22 21 57 
() зо 18 11 

А 2 14 
р 17 10 
А ЗО 9 

11 20 2З 1 пп 
11 20 51 1 ппс 
11 22 З4 1 сп 
11 2З 2 1 спс 
12 20 11.2 1 СЕ 
12 22 9 II ПО 
18 20 44.8 111 СЕ 
18 22 9 1 пп 
18 22 45 1 ппс 
20 19 25 1 спс 
21 21 16 11 сп 
21 22 З7 11 спс 
25 21 З7 111 со 
25 22 2З.5 111 ПЕ 
27 20 зз 1 сп 
27 21 26 1 спс 
28 21 2 11 пп 
28 22 З7 11 ппс 
28 2З З4 11 сп 
ЗО 20 18.5 11 СЕ 

22 1 Солстицијум 
2З 2 ~ d « 

Старост у данима 

1. Vl. 7-5 
15. Vl. 21 .5 
ЗО. Vl. 7.1 



1 Че 
2 Пе 
З Су 
4 Не 
5 По 
6 Ут 
7 Ср 
8 Че 
9 Пе 

10 Су 
11 Не 
12 По 
1З Ут 
14 Ср 
15 Че 
16 Пе 
17 Су 
18 Не 
19 По 
20 Ут 
21 Ср 
22 Че 
2З Пе 
24 Су 
25 Не 
26 По 
27 Ут 
28 Ср 
29 Че 
ЗО Пе 
З1 Су 

Календар 

ЈУЛ 1971 

Месец у 
Београду 

Велине планете 

изл. / зал. 
1 

т 1 р" 
о. 

4956 
4983 
5010 
5038 
5065 
5093 
51 20 
5147 
5175 
5202 
5229 
5257 
52.84 
531 2 
5339 
5366 
5394 
5421 
5448 
5476 
5503 
5531 
5558 
5585 
5613 
5640 
5667 
5695 
5722 
5750 
5777 

2 441 h m s h ml h m 
134 18 33 з - 1 1 4З 22 25 
ЈЗ 5 1 8З73112 4722 45 
\ Зб 18 41 2~ 13 55 - 1 1 
137 184524 15 03 23 12 11 
138 18 49 2 1 Ј б 10 23 45 2 1 
IЗ9 18 53 17 17 2З о 29 
140 18 57 14 18 07 1 23 
14 1 19 1 11 18 5 1 2 29 
142 19 5 7 19 25 з 42 1 1 
\ 4З 19 9 4 19 53 5 02 11 1 

144 19 13 о 20 18 6 22 2 1 
145 19165720 40 7 40 

Мер н у р 

h m • ' h m 

7 2б l 2З 50 1 1 .2 7 б l l\ 3З 1 
8 4З + 1944 1. 15 1 12 \0 
9 42 14 8 1.004 12 28 

В е н е р а 

б2 1 + 2З20 \. б73 947 
5 28 1 22 49 1 1.645 1 9 33 1 

7 14 224З \ .б95 I IO 01 

14б 1920 5З2 1 02 R 55 
14719 24502 124 10\ б 1 121 
148 19284721481134 11 2 1 
149 19 З24З2220 1252 2 1 2 1 

М а р<.. 

4 1 1- 18 54 1 0.489 1 
44 - 19 2 1 0.444 
43 - 20 10 0 .409 

1 45 1 
1 91 
о 28 

150 19 36 40 22 58 14 09 
151 19 40 36 - 15 21 
152 19 44 3З 23 44 16 24 
153 194829 о 4 1 17 17 1 1 
154 19522б 1441757 11 
155 195б22 25б1830 2 1 
156 20 о 19 з 05 \8 5б 
Ј57 20 415 5 Ј419 17 
Ј 58 20 8 Ј 2 б 18 19 З5 1 1 
Ј 59 20 12 9 7 23 19 52 11 
160 20 16 5 8 26 20 04 21 
161 20 20 2 9 29 20 29 
162 ,20 23 58 ЈО 33 20 48 
163 2027 55 \Ј 3921 .12 
164 203\5212 4б21 42 .1: 1 

2\ 

Јуnитер 

15 4 1 1-1 8 431 4.5451 19 42 1 
15 29 -1 8 З7 4.654 19 оо 
15 З8 -18 36 4.781 18 20 

Са тур н 

3 581 + Ј 8 З51 9:887 1 8 01 1 
4 з - 1847 9.778 7 27 
4 7 - 1858 9 .652 6 51 

У р а н 

\ 2Збi-З 8 1 18 . 302 1 1 б37 1 
12 Зб- 3 12 18.469 15 58 
12 З7- 3 19 Ј8 .632 Ј5 20 

Ј уnитерови сателити 
Н епту н 

d h т 

4 20 10 1 пп 
4 21 4 1 ппс 
4 22 20 1 сп 

1 115 55 1-Ј8 З8,29.510 119 56 ј 
11 15 55 -18 З6 29 .б24 19 16 
21 15 54 -18 З5 29 .757 18 36 

Појаве 

2 .б l- 0 .9 
2.9 - 0. 1 
3.З 1 о.з 

5. 1 1- 3.6 
5.0 - 3 .б 
5.0 - З.6 

9 .6 1- 1.7 
10.5 - 2 .0 
11.4 - 2. 3 

20.2 1- 2.0 
19.7 - \ .9 
\9.2 - \ .9 

7.5 1 + 0.4 
7.6 + 0.4 
7.7 + 0.4 

\ .91 + 5.8 
1.9 + 5.8 
1.8 + 5.8 

1.2 1 + 7.7 
1.2/ + 7.7 
Ј.2 + 7.7 

Месец 4 2З 15 1 спс 
IЗ 20 Зl 111 ппс 
ЈЗ 22 50 111 спс 
14 20 45 11 по 
20 19 58 111 пп 
20 22 .15 111 сп 
23 Ј9 40 11 ппс 
23 22 15 11 спс 
27 20 7 1 пп 
27 21 18 1 ппс 
30 19 51 11 пп 
зо 22 .16 11 ппс 

d h 
1 Ј 6 d « 
4 2\ 2ј. d « 
5 4 w d « 

11 4 d' d « 
18 7 'h d « 
2\ 12 ~ d « 

d h m 

о 8 ЈО З7 
() 15 5 47 
• 22 9 15 
f) зо Ј\ 7 

22 О дел. помрачење 
23 12 О улази у Лава 
24 17 ljS d « 
28 ЈО 6 d « 
29 19 ljS МхЕ Е 27" 10' 

р 12 5 
А 28 З 

Старост у данима 

1. VII. 9.1 
15. VII. 23.1 
ЗО. Vll. 7.6 

1 Не 
2 По 
3 Ут 
4 Ср 
5 Че 
6 Пе 
7 Су 
8 Не 
9 По 

10 Ут 
11 Ср 
12 Че 
1З 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 
30 По 
З1 Ут 

АВГУСТ 1871 

Календар 
Месец у 
Београду 

Велине планете 

О. 
5804 
5832 
5859 
588 7 
5914 
5941 
59б9 
5996 
6023 
6051 
6078 
б\06 
б 1З3 
6 160 
6188 
6215 
6242 
6270 
6297 
6З25 
6З52 
6З79 
6407 
6434 
6461 
6489 
6516 
6544 
6571 
6598 
6626 

:Е 

из л . зал. ~ 
1~ 

2 441 h m s 1 h m h m 
\б5 20 35 48 13 52 22 19 
Ј6б 20 39 45 14 57 
167 2043 4 115 5523 07 1 1 
l б8 20 4 7-38 16 4З О 08 Ј 1 
l б9 20 5 1 34 1 7 22 1 18 21 
1 70 20 5 5 з 1 1 7 5 3 2 з 7 
171 2 1 59 27 18 2 1 з 59 
1722 1 324 18 4451 9 1 1 
17З 21 72019 05 б 40 11 
Ј 7 4 2 1 1 1 17 19 2R 8 О 1 2 1 
175 2 1 15 14 19 5 1 9 20 
17 б 2 1 19 \0 20 23 10 4 1 

т 

Мер нур 

hm •• hm 

10 25 1+ 8 5 1 0 .840 112 27 1 
10 42 + 4 10 0 .705 12 2 
10 27 + 423 0 .62 1 11 9 

В е н е р а 

8 12 1 + 20 46 1 2. 714 1 1 о 141 
9 3 1 + 17 56 1 . 724 1 о 26 
9 4 7 + 14 15 1. 728 1 о З б 

177 2123 720581158 1 
178 21 27 3 21 41 1 з 13 1 1 
179 2 1 3 1 о 22 34 14 19 21 
180 2 1 34 5б - 15 14 1

2 1 
2 1 
2 1 

М а р с 

Зб1+2 11 91 О.З82123 38 1 
25 + 22 18 О.З75 22 48 
15 + 2257 0.382 2 1 49 

IRI 2 1 38 5З 23 З4 15 58 
182 21 42 49 о 45 l б 32 
183 21 46 46 1 52 l б 58 1 1 
184 2 1504З з 01 17 22 11 
185 2 15439 4 0717 41 21 
186 2Ј 58 36 5 12 Ј 7 58 
187 22 2 32 б 23 18 \б 
188 22 6 29 7 Ј 7 18 З4 
189 22 Ј О 25 8 21 18 5З Ј 1 
190 22 Ј 4 22 9 25 19 14 Ј l 
191 22 Ј !! 18 10 З2 19 41 21 

192 22 22 15 11 38 20 Ј 5 
Ј93 222б \212 41 120 58 
194 22ЗО 8 13412152 1 1 
195 22 34 5 14 23 22 56 11 

21 

Ј у питер 

15 38 1-18З9 1 4 . 949 1 17 4 1 1 
15 З9 -\ 8 47 5.098 \ б 59 
15 42 -\ 8 58 5.250 16 2З 

Сату р н 

4 11 1 + \9 71 9.4821 6 121 
4 14 + 19 14 9.359 5 46 
4 16 + 19 \ 8 9.180 4 59 

У р а н 

12 38,-327 1 \8.8 161 14 421 
12 40 - з 37 \ 8.929 14 оо 
12 42- з 49 19.060 1З 23 

р" 

4.0 1 0.7 
4 .7 + .1 .4 
5.4 + 3.4 

4.9 ,- З.7 
4.9 - З .7 

4.9 - З.7 

12. 2 ,- 2.5 
\ 2.5 - 2.б 
1 2 . З - 2.5 

18.6 1- 1.8 
18. 1 - 1.8 
17.6 1- 1.7 

7.9, + 0.4 
8.0 + 0.4 
8.1 + 0 .3 

1.8, + 5.8 
1.8 + 5.9 
1.8 + 5.9 

Јупитерови сателити Н е лтун 

d h т 

.1 20 2 11 СЕ 
4 Ј9 6 1 по 
7 Ј9 Зб 111 со 

11 Ј5 541-1835,29.937117 5ЗI 
11 15 54 -18 З5 ЗО.О66 17 1З 
21 15 54 -18 35 30.26б 16 З4 

1.21 + 7.7 
1.2 + 7.8 
1.2 + 7.8 

Појаве 
d h 

1 5 2j. d « 
1 12 \ј! d « 
6 17 « пот. помрачење 
7 7 d' d « 

10 7 d' Ј' о 
Ј4 16 'h d « 
20 21 ~ d « 

Месец 

d h m 

о 6 19 49 
() 1 з 10 55 
• 20 22 53 
() 29 2 56 

р 9 1 
р 24 20 

11 20 59 1 по 
12 19 37 1 ппс 
12 20 З\ 1 СП 
14 21 4 111 по 
15 20 1 11 по 
17 19 22 11 спс 
19 20 16 I ПП 
19 21 З2 1 ппс 
24 19 22 11 ппс 
24 21 59 11 спс 
25 20 27 111 ппс 
2719171 по 
ЗЈ 19 26 11 пп 
З1 21 59 11 ппс 

21 2\ О дел. помрачење 
21 16 ljS d « 
23 19 О улази у Девицу 
2З 23 ~ d Регулусом 
24206d« 

Старост у данима 

1. Vlll. 9.6 
15. Vlll. 24.6 
ЗО. VIII. 9.0 

25 18 ljS d ~ 
28 Ј6 2ј. d « 
2820Wd« 



СЕПТЕМБАР 1971 

Календар 
Месец у 

Београду 
Велике планете 

О. 

1 Ср 6653 
2 Че 6680 
3 Пе 6708 
4 Су 6735 
5 Не 6763 
6 По 6790 
7 Ут 6817 
8 Ср 6845 
9 Че 6892 

10 Пе 6900 
11 Су 6927 
12 Не 6954 
13 По 6982 
14 Ут 7009 
15 Ср 7036 
16 Че 7064 
17 Пе 7091 
18 Су 7119 
19 Не 7146 
20 По 7173 
21 Ут 7201 
22 Ср 7228 
23 Че ·7255 
24 Пе 728З 
25 Су 7З10 
26 Не 7ЗЗ8 
27 По 7З65 
28 Ут 7З92 
29 Ср 7420 
30 Че 7447 

2.44 1 h т s h т h т 
196 22 38 1 15 15 -
197 22 4 1 58 15 50 о 08 1 
198 22 45 54 16 18 1 29 1 1 1 
199 22 49 51 16 44 2 51 2 1 
200 22534717 08 4 13 
201 22574417 зо 5 З6 

h т 

9 58 1 
Ј 1 7 
11 о 

Mepi<yp 
о • h т 

9 12 1 о 678 1 9 561 
1 1 37 0.903 9 27 
8 1 1 1.170 9 42 

Венера 
202 23 1 40 17 56 6 59 1 
203 23 5 37 18 43 8 21 11 
204 23 934 18 57 9 14 21 
205 23 13 30 19 49 11 01 1

10 44 1+ 928 1 1.727 110 451 
1 1 зо + 4 39 1. 720 1 о 5 1 
12 16 - 022 1.708 10 57 

206 2З 17 27 20 30 12 11 М а р с 
207 2З 21 23 21 29 13 1 1 
208 23 25 20 22 25 13 59 1 : 
209 2З 29 Ј 6 - 14 34 2 
210 2З33Ј323 4415 04 

1 

211 2337 9 о 5115 28 

1

21 
21 
21 

61- 23 4 1 0 .40212 1 21 4 - 22 36 0.434 20 21 
6 - 2 1 41 0.475 19 45 

213 2З 45 3 з 02 16 06 
212 2З 41 6 1 59 15 47 1 1 

214 2З 48 59 4 09 16 23 
11 

2Ј5 2З5256 5 0916 4Ј 21 

216 23 56 52 6 12 \6 59 
217 О О 49 7 15 17 20 Ј 
218 о 4 45 8 21 17 45 1 
219 о 8 42 9 271819 

11 

220 о 12 З8 1 о 30 18 54 
21 

221 016351Ј 3019 42 
222 о 20 32 12 24 20 41 
223 024281З 0921 48 Ј: 
224 о 28 25 13 46 - 1 
225 0322114152303 2 

Јупитер 

1 5 461-19 14 1 5.403 115 441 
15 5 1 -1 9 З l 5.55 1 15 9 
15 57 -1 9 50. 5.693 14 З6 

Сатурн 

4 18

1

. + Ј 9 21 1 9.001 1 4 Ј 81 
4 19 + 1922 8.805 з З9 
4 20 + 19 2Ј 8.678 з о 

У р а н 

1 

Ј2 441-4 2119.182112 411 
Ј2 46 - 4 16 \9.262 12 4 
12 48-430 19.ЗIR 11 27 

Неп т ун 

Јуцитерови сателити 

d h т 

1 115 541-18 З7,ЗО.435,\5 51 1 
1Ј 15 54 -18 З9 З0.600 15 12 
2Ј 15 55 -18 42 ЗО.7З6 14 З4 

1 19 17 ш пп 
2 19 43 .8 11 СЕ 

Појаве 

4.91 + 3.2 
З . 7 + 0.1 
2.9 1 0.9 

491 - З.7 
4.9 - З .7 

4.9 - 3 7 

11.61 - 2.3 
10.8 - 2.0 
98 - 1.8 

17.0 , - Ј .6 
16.6 - 1.6 
16.1 - 1.5 

8 . З 1 + 0.9 
8.4 + о. з 
8.6 1 0.2 

1.8 1+ 5.9 
1.8 + 5.9 
1.8 + 5.9 

1.21 + 7.8 
1.2 + 7.8 
1.2 + 7.8 

Месец 4 19 51 1 ппс 
51910.ЗI СЕ 

\З 18 24 1 СПС 
18 19 9 11 спс 
20 Ј 8 9 1 ппс 
20 19 \Ј 1 СП 
27 19 о 1 пп 
27 20 4 1 ппс 
27 21 10 1 сп 
27 22 14 I СПС 

d h 
з 7d'd<[ 

10 19 t,j d Регулус 
11 о n о « 
12 4 t,j МхЕ W 17• 56' 
18 о 2ј. d \ј! 

d h т 

о 5 4 з 
() 11 Ј8 23 
• 19 14 42 
{) 27 17 Ј 7 

18 7 ~ d « 
20 10 ~ d « 
21 5 6 d « 
2З 17 Равнодневица 
25 4 \ј! d « 
25 6 2ј. d « 
28 16 ~ d 6 
ЗО 19 2ј. d [3 ' Sco 
зо 21 d' d <[ 

р б 5 
А 21 6 

Старост у данима 

1. IX. 12 
15. IX. 25 
ЗО, IX. 10.4 

Календар 

:z: .. 
! i 

о. 
1 Пе 7474 
2 Су 7502 
3 Не 7529 
4 По 7557 
5 Ут 7584 
6 Ср 7611 
7 Че 7639 
8 Пе 7666 
9 Су 7694 

10 Не 7721 
11 По 7748 
12 Ут 7776 
13 Ср 7803 
14 Че 7830 
15 Пе 7858 
16 Су 7885 
17 Не 791З 
18 По 7940 
19 Ут 7967 
20 Ср 7995 
21 Че 8022 
22 Пе 8049 
2З Су 8077 
24 Не 8104 
25 По 8132 
26 Ут 8159 
27 Ср 8186 
28 Че 8214 
29 Пе 18241 
ЗО Су 8268 
З1 Не 8296 

2441 
226 
227 
228 
229 
230 
2ЗЈ 
232 
23З 
234 
2З5 
2З6 
237 
238 
2З9 
240 
24Ј 
242 
24З 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 

ОКТОБАР 1971 

Месец у 
Београду 

изл . зал . 

hт s hт hт 

0З6 Ј 8 1443 022 
040141507 Ј41 
О 44 11 Ј 5 29 З ОЗ 1 1 
о 48 7 15 5З 4 26 11 
о 52 4 16 21 6 51 21 
О 56 1 16 54 7 Ј 5 
0595717 3З 8 З7 
1 з 54 18 24 9 55 
Ј 7 50 19 21 Ј 1 О 1 Ј 1 
1 12 4 7 20 З8 1 Ј 54 Ј l 
1 15 4З 2Ј З4 12 З4 21 

1 19 40 22 4З 1 з 07 

Велине планете 

ot т 

Мер нур 

h т о ' h m 

12 6 1+ 1 711 .345110 9 1 13 ЈО- 6 23 1.417 \0 34 
14 11 -13 28 Ј.4\8 10 55 

В е н е р а 

Ј З 2 ~- 5 2711.6921 Ј 1 
13 48 -10 20 1.671 11 
14 З5 -1450 1.646 11 

41 

JOI 
19 

1 23 З6 - IЗ З3 
127ЗЗ23511З55 Ј 
1 Зl 29 о 54 14 12 11 
1 З5 26 Ј 58 14 29 2Ј 
1 З9 2З 3 01 14 48 

1

21 
2 \ 
2\ 

М а р с 

Ј4 ,-20241 0.5241191 3 1 
26 -1 8 48 0.580 18 46 
41 -16 571 0.641 18 22 

1 43 19 4 04 15 06 Јупитер 
1 4 7 16 5 07 Ј 5 26 
1 51 12 6 Ј 2 15 50 

1 
~ 

Ј 55 9 7 \8 Ј 6 Ј 9 
21 Ј 59 5 8 23 16 55 1 

Ј5 461-19 141 5.825115 441 
15 51 -19 Зl 5.944 15 9 
15 57 -19 50 6.048 14 36 

2 3 2 9 2З 17 40 
2 65810 18Ј8 З5 
21055\ЈО4\9З7 11 
2 14 52 11 44 20 48 Ј 1 
2 Ј 8 48 12 15 22 02 21 
22245124Ј-
22641 \З 0523 Ј 8 
2 зо З8 \З 29 о З6 

2 З4 З4 !З 52 1 56 Ј~ 1 

21 

Сат ур н 

4 \91+Ј918,8 .52912 201 
4Ј 8 +19Ј4 8.396 140 
416 +Ј9 8 8.28Ј о 58 

У р а и 

12 50,-445,19.348110 501 
12 53 - 4 59 19.35Ј ЈО 13 
Ј2 55 - 5 Ј4 19.327 9 36 

Јуцитеровl-! сателити 

d h т 
Неп т ун 

Ј 115 56,-1845130.900,1З 551 
2 \9 З8 11 пп 1Ј 15 57 -18 49 З1 .027 13 17 

21 15 59 -18 5З Зl.ЈЗЗ 12 З9 

р" 

2.5 ,- 1.2 
2.4 - 1.2 
2.4 - 0.5 

5.0 ,- 3.7 
5.0 - 3.7 
5.1 - 3.6 

8.91 - 1.2 
8. 1 - 1.5 
7.3 - 0.9 

17.0 ,- \.6 
\6.6 - 1.6 
\6.\ - \ .5 

8.71 + 0.1 
8.9 + О. Ј 
9.0 + 0.0 

1.81 + 5.9 
1.8 + 5.9 
1.8 + 5.9 

1.2, + 7.8 
1.2 + 7.8 
\ .2 + 7.8 2 2\ 44 п ппс 

4 20 59 1 пп 
4 21 59 1 ппс 
5 18 7 1 по 

-:-------1 

7 18 56 111 сп 
7 20 22 111 ппс 

]Ј 17 зо 11 по 
13 17 28 1 пп 
14 17 44.2 1 СЕ 
20 18 58 п спс 

Појаве 

d h 

7 22 6 d о 
в 1 n о « 

18 15 6 d « 
20 5 t,j d « 
20 19 ~ d « 
22 11 \ј! d « 
22 21 2ј. d <[ 
2З 10 d' d 8 Сар 
2З 18 ~ d tX 2 LiЬ 
24 2 О улази у Снорпиу 
29 о d' d <[ 

Месец 

d h т 

о 4 12 20 
() 1 Ј 5 29 
• 19 7 59 
{) 27 5 54 

р 4 15 
А 18 8 

Старост у данима 

1. х. 11.4 
15. х. 25.4 
зо. х. 10.7 



1 По 
2 Ут 
З Ср 
4 Че 
5 Пе 
6 Су 
7 Не 
8 По 
9 Ут 

10 Ср 
11 Че 
12 Пе 
13 Су 
14 Не 
15 По 
1б Ут 
17 Ср 
18 Че 
19 Пе 
20 Су 
21 Не 
22 По 
23 Ут 
24 Ср 
25 Че 
26 Пе 
27 Су 
28 Не 
29 По 
30 Ут 

Јануар 

Календар 

НОВЕМБАР 1971 

h т s 

Месец у 
Београду 

изл. зал. 

hт hт 

2 З8 з 1 14 \8 з 17 
2422714 47 4 40 

Велине планете 

ех т 

Мер нур 

h т о ' h т 

2 46 24 15 25 6 05 1 1 '5 
2 50 21 \6 \0 7 27 11 \6 
2 54 17 17 Об 8 41 21 17 

17 1-19 41 1 1.3 5б l ll 181 
17 - 23 39 1.244 11 38 
14 -25 3б \ .074 11 55 

2581418\0 9 4З 
2 2 1 о \9 20 1 о з о В е н е р а 

2 6 7 20 З2 11 06 
310 32\401Ј зз 
3 14 о 22 46 11 57 
3 17 57 - 12 17 
3215З23 5112 34 

1 115 30 1-19 41\.610111 301 11 l б 22-22 2 1.577 11 43 
21 17 15 -23 57 1.540 11 57 

3 25 50 о 53 12 53 
3 29 46 1 54 13 1 1 1 
3 33 43 2 58 13 32 11 
337З9 4 0213 53 21 
з 41 36 5 09 14 21 
34532 6 \314 56 

М а р с 

1

22 01-14391 0.721117 581 
22 20 -12 21 0.793 17 38 
22 40- 9 53 О.8б7 17 20 

Јуnитер 

р" 

2.5 1- 0.2 
2.7 - 0.1 
2.1 - 0.1 

5.2 1- 3.б 
5.3 - 3.7 
5.4 - 3.7 

6.5 1- 0.7 
6.0 - 0.4 
5.4 - 0.9 

о. 
8323 
8351 
8378 
8405 
8433 
84б0 
8488 
8515 
8542 
8570 
8597 
8624 
8652 
8б79 
8707 
8734 
87б1 
8789 
8816 
8843 
8871 
8898 
8926 
8953 
8980 
9008 
9035 
9063 
9090 
9117 

2 441 
257 
258 
259 
260 
2бl 
262 
26З 
264 
265 
266 
267 
268 
2б9 
270 
27Ј 
272 
27З 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
28З 
284 
285 
286 

3 49 29 7 17 15 38 
35325 8 \316 30 
3 5 7 22 9 03 17 31 
4 1 Ј 9 9 44 18 39 
4 5 Ј 5 1 О 17 19 52 
4 9 12 1 о 44 21 05 
4 \3 8 1 Ј 08 22 2Ј 
4 Ј7 5 \Ј 31 -
421 211 5223 35 
42458\2 \6 о 52 
4285512 44 2 12 

1 1\б 28~-21 Ј 71 б. Ј 51 112 2бl\5.0 ~ - 1.4 
11 \6 37 -21 37 б.2\6 Ј1 56 Ј4.8 - \.3 
21 16 47 -21 55 б.261 11 26 \4.7 - Ј . 3 

432511316335 

Елонгације Титана 

Источне Заnадне 

d h 
5 Ј4.5 Јануар 

2Ј 13.\ 

d h 

Сатурн 

1 ~ 1 
21 

4 131+19 018.1751 о \21 
4 10 +1852 8.1\7 23 30 
4 7 +1943 8.090 22 47 

У р а и 

1 1 Ј2 571- 5 29119.2б21 
11 13 О - 5 43 Ј 9. \80 
21 13 2 - 5 55 19.097 

8 551 8 .18 
7 41 

Неnтун 

'l'б OI-1858131 .22911J 571 
Ј1 Јб 2 -Ј9 2 31 .281 11 20 
21 1б 3 -19 7 3Ј . 304 ЈО 42 

9.11 - 0. \ 
9.2 - 0. \ 
9.2 - 0.2 

Ј.81 + 5.9 
1.8 + 5.9 
1.8 + 5.9 

Ј.21 + 7.8 
Ј.2 + 7.8 
Ј . 2 + 7.8 

Фебруар 6 12.2 Фебруар 
22 Ј \ .8 

\3 14.4 
29 13.2 
\4 Ј2.5 

Појаве Месец 

Март 

Јун 
Јул 

Август 

Сеnтембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

.\0 12.0 Март 
26 Ј2 . 5 

2 12.3 
\8 \2.4 

30 \8.7 
\6 \9.4 Јул 8 Ј7 . б 

24 Ј8.0 
9 17.1 

25 18.7 
Септембар ЈО Ј6.9 · 

26 Ј5.б 
Онтобар Ј2 13.8 

28 11 .1 
Новембар 13 8.9 

29 б . 2 
Децембар 15 3.5 

31 1.1 

1 Ј9 . 8 
Ј 7 Ј 9.8 
2 Ј9. 3 

18 Ј8.3 
4 16.7 

20 14.5 
5 12.0 

21 9.1 
7 6.2 

23 3.5 

Август 

d h 
415 1?, 6 « 
7 1 ~ d \1! 
7 \9 ~ d 11 Sco 

14 13 ~ d 2ј. 
15 1 ~ d 2ј. 
Ј5 Ј 0 d « 
18 Ј9 \1! d « 
19 Ј4 2ј. d « 
20 O ~ d« 
20 O~d« 
22 11 \1! d ~, Sco 
22 23 О улази у Стрелца 
2З 21 ~ MvEE 21" 54' 
25 23 n ~ о 
26 10 ~ d « 

d h т 

о 2 21 20 
() 92051 
• 18 1 46 
() 25 1б 37 

р 2 2 
А Ј4 Ј5 
р 30 11 

Старост у данима 

1. XI. 13.7 
15. XI. 2б. 7 
30. XI . 11.9 

tl: 
:Е 

.. 
t::{ » 
t:i .... 

'" tJ 
t:1 :r: 

1 Ср 
2 Че 

з П е 
4 Су 
5 Не 
б По 
7 Ут 
8 Ср 
9 Че 

10 П е 
11 Су 
12 Не 
13 По 
14 Ут 
15 Ср 
16 Че 
17 П е 
18 Су 
19 Не 
20 По 
21 Ут 
22 Ср 
23 Че 
24 П е 
25 Су 

26 Не 
27 По 
28 Ут 
29 Ср 
30 Че 
31 П е 

Ceres 
Pallas 
Juno 
Vesta 

ДЕЦЕМБАР 1971 

Календар 
Месец у 

Велике планете 
Београду 

'" 1 ~ g u::> f ·- u 
е:.:., = .. 

u = - ~::t' ~ "''"" ~ :Е 
:.: t:: = u !\..с = изл . зал . » ot о t1 т р" lllv .. at::t ~ ~ .. 
Р. Р. о ""ot .. 
-ео ..... ~u С') ,.,,., t:1 

о. 2441 h т s hт hт 

9\45 287 4 3б 48 \3 5б 4 55 
Мер к ур 

9172 288 4 4044 14 47 б 15 h m о ' h т 
9199 289 4 44 41 15 48 7 22 1 

1 

17 50 г25 8

1 

0.853,11 50 

1 

3.9, 1 0.3 9227 290 4 48 37 \6 59 8 \8 11 17 28 - 22 8 О.б83 \0 45 4.9 + 4.3 
9254 291 4 52 34 18 12 900 21 lб 44 -1 9 19 0.7б8 9 24 4.3 + \.0 
9282 292 4 5б 31 19 23 9 32 
9ЗО9 293 5 о 27 20 32 10 оо Вене рв 
933б 294 5 4 24 2Ј 39 10 20 1 

1

18 \Ог2440

1 1.499112 Ј 21 5 . бl - 3.7 93б4 295 5 8 20 22 41 10 40 
9391 29б 5 \2 17 10 57 11 19 4 -23 9 1.45б 12 27 5.8 - 3.2 - 21 19 58 -22 25 Ј.409 12 41 5.9 - 3.7 9418 297 5 1б13 23 45 11 15 
944б 298 5 20 \0 о 47 11 34 

М а р с 9473 299 5 24 б 1 51 11 55 
9501 300 5 28 3 2 5б 12 22 1 1 23 2 г 7 181 0.946117 2 1 5.51 о.о 
9528 ЗОЈ 5 31 59 3 52 12 54 11 23 24 - 4 3б I .027 16 451 4. б + 0.2 
9555 302 5 35 5б 5 Об 13 34 21 23 47- 151 \.\\0 \б 28 4.2 + 0.4 
9583 303 5 39 53 6 07 14 24 
9б10 304 5 43 49 6 59 15 22 Јупитср 
9637 305 5 47 4б 7 47 \6 29 1 

1 

1б 56 г22 12

1 

6.285

1

10 56

1 

\4.6, - 1.3 
9б65 306 5 51 42 8 \9 17 43 11 17 6 -22 26 6.287 \0 26 14.6 - 1.3 
9б92 307 5 55 39 8 47 \8 57 21 17 \б -22 38 б.268 9 57 14.7 - 1.3 
9720 308 5 59 35 9 Ј4 20 Ј\ 
9747 30916 3 32 9 3б 21 25 Сатури 
9774 3\0 6 7 28 9 58 22 40 
9802 3\1 6 Ј 1 25 \0 20 1 

1 

4 31 + \ 8 341 8.093122 1 1 9.2, - 0.2 
9829 3Ј2 6 Ј5 22 ЈО 44 23 56 Ј\ 4 о + Ј82б 8 . Ј28 2\ Ј8 9.2 - 0. \ 

9856 3\3 6Ј9Ј8 11 13 Ј .14 2\ 3 57 + Ј8 19 8. \93 20 36 9.\ - 0.\ 

9884 3Ј4 6 23 Ј5 11 48 2 34 
У р а и 

99Ј1 3Ј5 6 27 Ј Ј \2 33 3 52 
9939 3Ј6 6 31 8 \3 29 5 04 1 

113 
З ,- 6 61 Ј 8.9481 7 31 1.8 , + 5.9 9966 3Ј7 6 35 4 14 34 6 04 11 13 5 - 6 Ј 5 Ј 8.804 6 25 Ј.8 + 5.8 

2Ј 13 6 - 6 23 18.646 5 47 Ј . 8 + 5.8 

Мале планете Неп т ун 

Коњу1щија Опозиција тv Ј 

1 

Ј6 5~-Ј9 Ј 1 ј 3Ј .298110 41 Ј .2 

1 

+ 7.8 

ЈО. јуна 6.6-8.4 1Ј Ј6 6 -Ј9 Ј5 31.264 9 26 1.2 + 7.8 -
2Ј Ј6 8 -Ј9 Ј9 3Ј.20\ 8 48 1.2 + 7.8 

24. марта 19. Новеб 7.4 - 9.9 
20. августа - 7.7- ЈО.4 

- 22. Јула 5.7 - 7.7 Појаве Месец 

d h d h т 

Ј 23 n d « о 2 7 48 
() 9 Ј6 2 3 22 ~ d Л Sgr • Ј7 19 3 

ЈО 42j.d O () 25 1 35 
Ј2 ЈО 0 d « 

о 3Ј 20 20 
Ј4 7 ~ d2j. 
\6 4 \1! d « А 12 7 
Ј7 Ј ~ d « р 28 5 
Ј7 82j.d « 
20 5 ~ d « Старост у данима 

22 Ј 2 Солстициј 1. XII. 12.9 
2423~d« 15. хп. 26.9 
29 5 n d « 30. хп. 12,2 



Датум 

1 

О( 

1 

~ 

1 
hm о ' 

Јан. о 18 З8.7 -2З 09 
10 19 22.7 -22 05 
20 20 05.7 -20 19 
з о 20 47.5 -17 54 

Фебр. 9 21 28.0 -14 57 
19 22 07.2 -11 З5 

Март 1 2245.2 -07 55 
11 2З 22.4 -{)4 оз 
21 2З 59.0 -ОО 07 
ЗЈ оо З5.4 +ОЗ 49 

А пр. 10 оо 11 .9 +07 З7 
20 0148.9 + 11 IЗ 
з о 02 26.5 + 14 зо 

Мај 10 оз 05.0 + 17 2З 
20 оз 44.4 + 19 48 
з о 04 24.7 +21 З8 

Јун 9 0505.8 +22 52 
19 05 47.З + 2З 25 
29 06 28.9 + 2З 17 

Јул 9 07 10.1 + 22 28 
19 07 50.7 +21 ОЈ 
29 08 ЗО.4 +18 58 

Авг. 8 0909.1 +16 24 
18 09 46.9 +13 2З 
28 102З.8 +10 02 

Септ. 7 11 00.0 +06 24 
17 11 З6 .0 + 02 З6 
27 12 11 .9 -01 17 

Окт. 7 12 48.1 -05 10 
17 ЈЗ 25.0 -08 56 
27 14 02.8 -12 29 

Нов. 6 14 41 .8 -15 4З 
16 15 22.З -18 Зl 
26 16 04.1 -20 47 

Де ц. 6 16 47.1 -22 2З 
16 . 17 31.1 -2З 17 
26 18 15.5 -23 24 
31 18 37.6 -23 10 

СУНЦЕ 1971 

т 
1 

р 

1 

р 

1 

hm ' " о 

10 40.9 16 17 +02.8 
10 45.4 16 17 -02.о 
10 49.0 16 17 -06.7 
10 5 1.З 16 16 -11 .1 

10 52 . З 16 14 -15 .1 
10 52.0 16 12 -1 8.6 

10 50.5 16 10 -21 .4 
1048.2 16 08 -2З.7 

10 45.4 16 05 -25.З 

10 42.4 16 02 - 26. 1 

10З9.5 16 оо -26 . З 
10 З7.0 15 57 -25.8 
10 З5 . З 15 54 -24.5 

10 З4.4 15 52 -22.5 
10 З4.4 15 50 -29.8 
10 З5.4 15 48 -16.4 

10 З7.0 15 47 -12.6 
10 З9 . 1 15 46 -08.4 
1041.З 15 45 -ОЗ .9 

10 4З.1 15 45 +00.6 
1044.2 15 46 +05.1 
10 44.4 15 47 +09.9 

104З.6 15 48 + 13.3 
10 41 .9 15 49 +16.8 
10 З9.4 15 51 +19.9 

10 З6.2 15 54 +22.4 
10 З2. 7 15 56 + 24.З 
1029.2 15 59 + 25.7 

10 26.0 16 02 + 26. З 
10 2З.5 16 04 + 26.2 
1021 .9 16 07 +25.4 

10 2\ .6 16 10 + 2З . 8 
10 22.7 16 12 +21.4 
10 25.2 16 14 +18.2 

10 28.8 16 16 +14.4 
10 З3.4 16 17 +10.1 
10 38.4 16 17 +05.4 
10 40.8 16 18 +02.9 

в. 
1 

Lo 

о о 

-2.9 142.8 
-4.0 011.1 
-5.0 ЗЗ9.4 
-5.9 107.8 

-6.5 ЗЗ6. 1 
-7.0 204.4 

-7.2 072.7 
-7.2 ЗIО.О 
-7.0 169.2 
-6.6 ОЗ7. З 

-6.0 265.З 
-5.2 I ЗЗ . З 
-4.З 001 .2 

-з. з 229 о 
-2.1 096.7 
-0.9 З24.4 

+ О. З 192.1 
+ 1.5 059.7 
+ 2.6 287 . З 

+З . 7 155.0 
+4.7 022.7 
+5.5 250.4 

+6.2 118.1 
+ 6.8 З45.9 
+7.1 21З.8 

+ 7. З 081.7 
+ 7.2 ЗО9.6 
+ 6.9 177.7 

+ 6.4 045.7 
+ 5.7 27З.8 

+4.9 141.9 

+ З-9 010.0 
+ 2-8 2З8.2 

+1.5 106.4 

+0.3 ЗЗ4.6 
-1.0 202.8 
-2.3 071.1 
-2.9 005.2 

ј излаз 1 Залаз 
h т hm 

6 15 15 07 
6 14 15 17 
6 09 15 29 
6 01 15 42 

5 49 15 56 
5 З4 16 11 

5 17 16 24 
4 59 16 З8 
4 41 16 51 
4 22 17 04 

4 04 17 16 
4 46 17 29 
з Зl 17 40 

з 17 17 5З 
з 5 18 04 
2 57 18 14 

2 52 18 22 
2 52 18 27 
2 54 18 28 

з 01 18 25 
з 09 18 18 
з 20 18 09 

з зо 17 56 
з 42 17 41 
з 54 17 24 

4 06 17 06 
4 18 16 47 
4 зо 16 28 

4 42 16 09 
4 55 15 51 
5 09 15 З6 

5 21 15 22 
5 З5 15 10 
5 48 15 02 

600 14 58 
609 14 58 
6 14 15 03 
6 15 15 07 

ОБЛАСТ ОКО М 92 У ХЕРКУЛУ 

Снимак Астроиомске опсерваторије Академског астрономско-астроиау
тичког клуоа у Сарајеву, 11. 9 . 1970 . год . 



• 
• 

И1S10NA . 

МАШИНОПРО ЈЕКТ 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖИЊЕРИНГ ПОСЛОВЕ 

Београд Добр ињсна 8 
Тел . 646-655 Телех 111 69 

8 20 ГОДИНА РАДА НА ПОДИЗАЊУ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВIIЈЕ 

8 ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ИСКУСТВА 

8 дВАДЕСЕТ ГОДИНА АФИРМАЦИЈ Е И УСПЕХА 

• 
о 

8 ВРШИМО ИЗГРАДЊУ СЈ3ИХ ВРСТА ОБЈ ЕКАТА И СВЕ ВРСТЕ 

ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧКО- ЕКОНОМСКИХ УСЛУГА 11 3 ДОМЕНА 

IIHBECTIIЦIIOHE II ЗГРАДЊЕ 

"ЛУНОХОД 1" 

() 

"АПОЛО 14" 

() 

ШИРЕЊЕ ЗЕМЉЕ 

() 

КОСМИЧКИ ЗРАЦИ 

() 

ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА 

() 

НАСТ АБА АСТРОНОМИЈЕ 

1971 1 

ПРОЛАЗ МЕРКУРА 

9 мај 1970 

Меркур на Сунчевом д11ску као мала црна мрља, 

У 9 h 39 m, на сннмку Петра Кубнчеле (в. стр. 7). 



VASIONA 
REVUE 
D'ASTRONOMIE ЕТ 
D'ASТRONAUTIQUE 

ANNEE XIX 
1971 N~ 1 
BEOGRAD 

Bulletin de la ociete arodna 
opser,·ator ija Kalemegda n Gorn ji Grad , 

С АДРЖАЈ 

Јелена Л1fилоградов -Турнн, llcтpaнoшaчi< II радов 11 , Л ун хода 1' 1 

Инг . Поtlов \lluлuвoj , Месечево воз 11ло ,Луноход 1 ' 3 
Iнg. D1·agan Knezevic, Ар lo 14" no,•i uspeh а tr пautike 5 
А . /( ., Мернур на Сунчевом ДIICI<Y . . 7 
Др Ђ . Текели Земља се ш11рн ? 8 
Т. А нгелов Унратно I<OCM IIЧI<IIM зрац11ма Ј Ј 

Зораи 11вановиli, Л1илан В,юховић , В.юдан Челебоновић , Слободан 
Jmlh·oв, Извештзј 11 посматрањ11ма дeл iiM IIЧ I·I г помрачењз Сунца 
ОД 25 . [Ј 197 1 . . . . . . . . . . . . . . . 13 

llp11л з 11 ш•ю CI< ј наста в 11 астроном11 је : 

i\llp . Софија Сарџаков, Кано унапред11ПI наставу астроном11је у 
г11мназ иј11? . . . . . . . . 17 

Миодраг 7J,a •tuli , Аберац11ја светлост 11 Ј 9 

N ovosti i Ье leske . . . . . . . . . . 21 

МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 11РУЋЕР БОШ

КОВИЋ<< И ПРЕТПЛАТНИЦИ ЧАСОПИСА "ВАСИОНА" ДА ОБНОВЕ 

ЧЛАНАРИНУ ОДНОСНО ПРЕТПЛАТУ КАКО БИ "ВАСИОНА" 

МОГЛА И ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ИЗЛАЗИТИ. 

ЧЛАНОВИ И ПРЕТПЛАТНИЦИ МОЛЕ СЕ ТАКОЂЕ ДА У КРУГУ 

СВОЈИХ ПРИЈАТЕЉА НАЪУ НОВЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА И ПРЕТ

ПЛАТНИКЕ "ВАСИОНЕ". 

Претплата в члаварвва шаљу се ва жвро рачун 608-8-1044-5 

Ур е ђигачки одбор 

БОЈАНА АЛЕКСИЋ, ЈОВАН ГРУЈИЋ , Др РАДОВАН ДАНИЋ, 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ, Ин:ж. ДРАГУТИН КНЕЖЕВИЋ, ЈЕЛЕНА МИЛОГРА

ДОВ-ТУРИН, Др БОЖИДАР ПОПОВИЋ, Ииж. АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 

и Др ЂОРЂЕ ТЕЛЕКИ 

Одговорни уредник 

НЕНАД }АНКОВИЋ 

Насловну сШрану иэрадио ПЕТАР -КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часопис за астронимиј у и астронаутину . Издаје 
Астрономсi<О друштво "Руђер Бошновиk", уз учеш\;е Републ и
ЧI<е заједнице за научни рад СР Србије. Годишња претплата 
за нечланове НД Ј О, за чланове оба друштва НД 8 за учени не 
свих шнола НД 5, за иностранство НД 30. Поједини број НД 
2,5 - Власшш и издавач Астрономс1<0 друштво "Руђер Бош
новиk", Београд. Уредништво и администрација : Београд, На
родна опсерваторија, Калемегдан, Горњи Град . Тел. 624-605 

Претвлате слати у норист рачуна број 608-8-ЈО44-5. 

Штампа : Издавачна установа "Научио дело", Београд, ВуЈ<а I<apaџиlia 5 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XIX 
1971 БРОЈ 1 
БЕОГРАД 

ИСТР АЖИВА ЧКИ РАДОВИ "ЛУНОХОДА 1" 

Прва аутоматсна лонретна лабораторија - возило "Луноход 1 '' 11снрцана ј е 
на Месецу, у заnадном делу Л1ора кшиа , југозаnадно од Залива дуге, 17 . новембра 
1970. године, од стране станице "Луис 17". Селенографсне ноординате места спушта
ња су 38°17' северне латитуде и 35• западне лонгитуде (Сл . 1). 

План рада "Лунохода 1" био је да обиђе област у 1юјој је сnуштеи и да том 
лрилином снима онолину, исnитује љен хемијс1ш састав, фнЗIIЧI<О-механичне осо
бине тла, мери интензивност космичних зранова, одреди јачину 11 nоложа ј извора 
рентгенсних зранова на небу и да учествује у тзв. ласерсном е•<сnеримеtгrу. 

У тону четири радна Месечева дана , нолино их је "Луноход 1" до н раја фе
бруара имао, добијена је огромна ноличина nодатана , уходани су многи еЈ<сnерименти 
и исnитане могућности I<ретања возила та1ше врсте. 

За nрве три обданице, "Л)'Iюход Ј · · је снимио оно 3600 метара у веmшом луну, 
вративши се треliег "дана" на место где је био ис•<рцан . Повратан је извршеt! та•uю 
У nредвиђено време, што је веома значајан успех , с обзиром да је навигација на Месецу 
много тежа него на Земљи због недостатна тоnографсне мреже. Тоном ове шетње 
са Земље је било издато три хиљаде номанди; "Луноход 1" их је све бесnренорно 
извршио. 

На свом nуту, "Луноход 1" је савладао више од 80 нратера. Најкруnнији међу 
њmta имао је nречнин 150 метара . Кратери лречнина маљег од З метра у овом nре
бројавању нису узети у обзир. Kpeliyliи се, ово возило је наилазило и на камење, 
крупније у близини нратера а ситније маље више свуда. 

Четврте обданице "Луноход 1" нренуо је на нов nут, nрема северу, на рту 
Хераклид, у област која је још више изрована. 

Снимци ноје је "Луноход 1" добио, комбиновани са телеметријсним nодацима 
о правцу нретаља, дужини nређеног nута и нагибу тла, дају топоrрафсну схему изу
чаваног дела Месечеве ловршине. Она је потребна за нартирање Месеца, за одређи
вање координата места на нојима су испитивани хемијсни састав и механичне особине 
тла , за усавршаваље навигационих метода и сл. На основу снимана добијене су и 
и стереографсне nанораме nојединих нратера, што омогућава проучаваље љихове 
струнтуре. 

Сва та топографсЈ<а исnитиваља nоназала су да је тај део Мора киша веома 
сличан раније испитаним "морсним" областима у близини Месечевог еЈ<Ватора. Ова 
чиљеница намеће идеју да је nоренло тих области веома слично. 

Прелиминарни резултати исnитиваља распростраљености нратера лоназали 
су да међу мањим нратери111а има више оних чије су стране заглађене и да је број 
свежих кратера са оштрим рељефом веома мали. То говори у nрилог схватању да је 
nроцес формирања нратера трајао веома дуго и да су се они тоном времена заобља
вали. Обиље намења у околини Ј<ратера уназује на то да су кратери настали лрили.ном 
удара . Разби ј ени делићн тла били су енсnлозијом разбацани наоноло; нрулније на
мење је пало ближе а ситније даље. 

Хемијсна анализа Месечевог тла вршена је тиnично "космичним" nоступном , 
без хемикалија. На "Луноходу 1" је за ту сврху био nостављен уређај који је озрачивао 
исnитивани материјал рентгеновим зрацима и ломоћу система бројача регистровао 
рентrеново зрачење ноје је исnитивани материјал емитовао. Према сnентру тог се
кундарног зрачења може се одредити који су елементи били nрисутни у узорку. 
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Експрес анализом утврђено је да се дно Мора киша састоји од алуминијума, 
налијума, налцијума, силицијума, гвожђа, магиезијума, титана, хрома и у маљој 
мери других елемената. Танав састав тла nоказује да је оно веома сродно базалтним 
стенама на Земљи, по хемијском саставу. 

Физично-механичне особине испитиване су нако помоћу сnецијалног уређаја 
но ји се на сваЈ<их 15-30 метара заривао у тле и онретао у љему, тако и на основу 
проучаваља трагова самог "Луиохода 1". 

Сл. Ј. Meciuo искрцавања "Лунохода 1" 

Сл. 2. С11имак који је асШроШелефоШо
меШар са "Лунохода Ј" 11ачи11ио 18. јану
ара 1971 . године, када се ово возило гра
Шило на .месШо искрца~~ања. На десном 
крају слике види се део "Лунохода 1 .. а 
на лего.м крају Шраz који је он осШа~~ио 
на Месечево.м Шлу два .месеца йре Шоzа. 
У zорње.м делу слике види се, на Ша.мноАС 
небу, наша Земља. 
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Испитиваља показују да је Месечево тле ситно зрнасте струнтуре и да по 
својим особинама личи на прашњави вулнансни nесан . Горљи слој, дебљине 1-2 см, 
веома је растресит, дон је дољи слој , Ј<ој и досеже до дубине од 6-7 см. знатно зби
јенији и стога отпорнији на притисан. Испод тога налази се чврста подлога . Судеhн 
по механичннм особинама и хемијсном саставу, основу представља стврднута ба
:~алтна маса ноја је ПОЈ<ривена растреснтим слојем - реголитом, насталим прилн.ном 
дробљеља Месечевог стеља. 

Месец је изванредно погодно место за посматраља неба због тога што нема 
ни атмосфере ни магиетосфере . Ова nогодност је била исноришћена на "Луноходу 1" 
за мереља неба у подручју рентгенсних зранова. За ту сврху коришћен је "реит
генсюt телесноп " ноји се састојао од два пропорционална бројача рентгенских нваната 
нспред Ј<Ојих су били постављени нолиматори. 

Резултати мереља су потврдили да наша Галансија мало доприноси рентген
сном зрачељу неба . Запажена су и два снажна небеска извора рентгенсних зранова 
ноји леже ван равни Млечног Пута. 

Поред овога на "Луноходу Ј • постављен је и раднометријсЈ<И уређај за регнстро
ваље космичких зракова оних енергија који не могу да стигну до Земљине површине 
због заштитног дејства љене атмосфере. Од полетаља "Луис 17" па до фебруара 
1971. забележено је неколико nовећаља протока космичних зракова - протона, 
електрона и алфа честица. Та посматраља су у снладу са онима Ј<оје је тих дана изме
рила "Венера 7". То повећаље интензитета носмичi<ИХ зранова довело је и до разних 
поремећаја на Земљи; 14 децембра је забслежена чан и једна снажна магнетна бура. 
До свега тога је дошло стога јер је на Сунцу, 10. и 11. децембра, избила серија снаж
них хромосфсрских ерупција. 

Специјални рефлектор постављен на "Луноходу Ј" добро је одиграо своју 
улогу у ласерском ексnерименту, који је извршен у сарадљи са француским науч
ницима. Одбијени снгиали су примљени на Земљи. Они треба да омогуће веома 
тачно одређиваље даљине до Месеца. Дужим трајаљем експеримента могуће је веома 
поцробно исnитати Месечево обртаље око осе, либрације и одредити тачне координате 
појединих тачака на Месецу. 

Обављајући све набројане послове "Луноход 1" је показао да је он изванредно 
користан инструмент за космичка истраживаља и да се на љега научници са сигур

ношћу могу ослонити. Његов посебан значај је у томе што се он може спуштати у 
тешко приступачне области, препуне кратера и планина, где је људе опасно слати. 
"Луиоходи" би се могли искрцати и на невидљиво; страни Месеца, испитивати је, 
а скупљене податке слати тада када дођу у везу са Земљом. Та веза се може остварити 
или преко сателита који би кружио око Месеца или пак тако што би сам "Луиоход" 
евентуално дошао на видљиву страну. Искрцаваље људи на невидљиво ј Месечевој 
полулоптн, с обзиром на проблем везе и на знатно већу разрованост тла, знатно је 
сложенији и рискантнији подухват. 

јелена Милоzрадог-Турин 

МЕСЕЧЕВО ВОЗИЛО "ЛУНОХОД 1" 

Совјетска аутоматска станица "Луиа 17" допремила .је 17. новембра 1970. 
године аутоматско самоходно возило "Луноход 1" на површину Месеца. "Луноход Ј" 
има два основна дела: инструмеитални отсек и шасију са точковима. 

У инструменталном отсеку смештени су примо-предајни радио уређаји, систем 
за даљинско управљаље возилом, систем електричног н~Щајаља, блок комутације, 
блок ауrоматике, електронски претварачки уређаји, системи за обезбеђиваље топ
лотиог режима и други уређаји. Шасија је конструисана тако да обезбеди добру про
ходност по површини Месеца и поуздан дуготрајан рад уз минималну сопствену 
тежину. Самоходна шасија омогућује кретаље "Лунохода-1" напред и назад са две 
брзине и окретаље у месту и при кретаљу. Сваки од осам точЈ<ова има независан погон 
и независно вешаље. 



4 ВАСИОНА XIX 1971 . 

.. Управљаље нретаљем остварује се помоћу пет номанди за I<ретаље и номанде 
"стоп . 

Блон аутомапше омогућује управљаље нретањем возила радио номандама 
са Земље, мереље и нонтролу основних параметара самоходне шасије и аутоматс1ш 
рад ypeljaja за ЈЈСЛIЈТнваље механичних особина Месечевог тла . 

Месечевнм воз1 шом управља специјална енипа из Центrа за даљинсЈ<е нос
МIIЧЈ<е везе. 

У састав еюше улазе: Јюмандир , возач, навигатор, оператор и инжељер возила. 

Избор режнма нретања врши се на основу телевизијсне информације и опе
ратив~шх телеметарсю·ЈХ податана о нагибу в зила, пређеном путу, стаљу и рен<иму 

рада ПОI'ОНСЮLХ ТОЧI<ОВа. 

Сйољни облш< ayutOAtauJcкoz самоходног возила 
"Луноход ·1" ( фоШоzрафија и црШеж) 

1. ХермеШички инсШрумен-
Шални одсек, 

2. РадијаШор-хладњак 
З. Сунчана баШерија, 
4. Прозорчи!iи за Шелевизиј-

ске камере, 

5. ТелефоШокамере, 
б. Блок Шочкова шасије, 
7. Поzонјако усмерене анШене, 
8. јако усмерена -анШена, 
9. Слабо усмерена анШена, 

10. ШШай-анШена, 
11. ИзоШойски изгор ШойлоШ-

не енергије, 
12. ДевеШи Шочак-мерач йуШа 
13. Уређај за одређивање фи
зичко-механичких особина Шла, 
14. ОйШички V-рефлекШор 
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При растојаљу оно 400.000 •<иломстара између Центра за управљаље и Месе
чсвог возила време за ној е радио сигнал пређе растојаље од Зе,'l\.ъе до Месеца и назад 
износи оно 2,6 сенунди. Ано се урачуна време потребно за процену добијене и:нфор
мације и доношеље одлуне о даљем дејству, временски юпервал између догађаја 
ноји захтева промену нарантера дејства и саме промене износи 4-6 сенунди . Ово 
знатно усложљава управљаље Месечевим возилом. Због тога су возачи на специјално 
опремљеном nолигону претходно добро увежбали управљаље "Луноходом 1 " . 

Пойог Миливој, дипл. инжењер 

"APOLO 14", NOVI USPEH ASTRONAUТIКE 

Predvidenom programи istrazivanja Meseca, и seriji letova vasionskih brodova 
.,Аро1о", dodato је jos jedno иspesno zavrseno pиtovanje: posada broda "Аро1о-14" vratila 
se sa Meseca. 

Projekat "Аро1о-14" predstav1ja sesti 1et sa 1jиdskom posadom prema Меsеси, 
и veoma opseznom i skиpom programи istrazivanja naseg nebeskog sиseda od strane SAD. 
То је иjedno ј cetvrto p1anirano pиtovanje sa spиstanjem па Mesec (racиnajиci i 1et broda 
.,Аро1о-13", cija hrabra posada nije ima1a tu srecи da se ј krece ро Mesecevoj povrsini) , 
и jstorijj astronaиtike иopste . 

S. Rиza А. Separd Е. Miёel 

Let broda "Аро1о-14" Ьiо је, ро mjsljenjи strиcnjaka, prekretnica и amerjckom 
programи vasionskih 1etova sa ljиdskom posadom. U slисаји neиspeha - sto је narocjto 
potencjrano pos1e neиspe1og leta sa brodom "Apolo-13" ј pritjskom da se prede na jstra
zjvanja Meseca pиtem robota - da1jj program letova na Mesec sa posadom Ьiо Ьi doveden 
и krajnjи nejzvesnost. Ne treba zaboravjrj da pravj znacaj kojj strucnjaci organizacije NASA 
prjdajи ovom letи је bas и tome da se doka:ie da је ljиdsko prjsиstvo na Меsеси neophodno 
ј da se odredene funkcije ne mogu poverjti robotima. Astronaиti treba da pruze taj dokaz 
svojjm radom ј sposobnoscи da иосе sve ono sto Ьi Ьilo novo, jznenadиjиce ј sto savrsenstvo 
robota jpak ne Ьi Ьi1о и stanjи da otkrjje ј da jzvede trenиtne, jspravne zak1jиcke. 

Medиtim, posada broda "Аро1о-14" и sastavи Alan Separd (Alan В. Shepard), 
komandant, Stjиart Rиza (Stewart А. Roosa), pjlot komandnog modиla ј Edgar Мјсе1 
(Edgar D. Mjtchell), pjlot Mesecevog modиla, иspesno је jzve1a sve postavljene zadatke. 
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Lansiran, kao i oЬicno, trostepenom dzinovskom raketom "Satиrn-5", vasionski 
brod "Apolo-14" napиstio је rampu kosmodroma Кејр Kenedi 31 . janиara 1971 . godine, 
posle zakasnjenja od oko 40 minиta, koje је Ьilo izazvano losim vremenskim prilikama 
neposredno pred lansiranje. U tokи faze leta ka Меsеси, doslo је do teskoce и spajanjи 
komandnog broda "Kiti Houk" (Kitty Ha\vk), kojim је иpravljao astronaиt Rиza, sa Mese
cevim modиlom "Antares". Tek posle pet лeиspelih pokиsaja spajanja, astronaиtima је 
иspelo da komandni brod i Mesecev modиl spoje i postave и polozaj koji је osiguravao 
dalji siguran let ka Меsеси. Ро izvrsenoj aлalizi kvara и tokи leta i konsиltovaлja sa strиc
njacima kontrolnog centra и Hjиstonи , astronaиtima је dato odobrenje da nastave let i 
izvedи planirano spиstaлje ла Mesec. Izazvano zakasnjenje usled pomenиtog kvara, kao 
i иsled zakasnjenja na startи, nadokпadeno је иglavnom и tokи leta povecanjem brzine 
vasionskog broda. U tokи daljeg leta, astronaиti Separd i Micel presli sи, prema planи , 
и Mesecev modиl "Antares" sa kojim treba da se spиste na Mesecevu povrsinи , dok је 
treci ast.ronaиt Rиza ostao sam и komandлom modиlи "Kiti Ноиk" , snimajиci sa visine 
od 112 km. pogodne polozaje za Ьиdиса spиstaлja posada vasionskih brodova. Neposredno 
pred spиstaлje ла Mesec, brod "Antares" leteo је ро tzv. "orЬiti niskog spиstanja", cija је 
najniza tacka Ьila иdaljena od Meseca svega 15 km. То је novina и programи letova "Apolo". 
Zbog slozenog sistema manevrisanja broda и ciljи sto tacnijeg spиstanja na povrsinи Meseca, 
ovakvim oЫikom pиtanje stedi se na gorivu za raketne motore. 

Pre nego sto sи se Separd i Miёel spиstili na Mesec, doslo је do p1aniranog stvaranja 
novog kratera na Меsеси. Naime, treci stepen rakete "Satиrn-5", posle odvajanja od svog 
ansamЫa, leteo је ро odredenoj риtалјi ispred "Antaresa", stvarajиci na taj nacin napred 
pomenиti krater. 

Najzad, doslo је do davno oёekivanog trenиtka: 5. febrиara 1971. g. и 15.54 h ро 
nasem vremenи, astronaиt Separd spиstio se na povrsinи Meseca. Odmah za njim, и raz
makи od oko 6 minиta, Mesecev brod "Antares" napиstio је i njegov pilot Edgar Micel. 
Mesto spиstanja Ьila је oЫast Fra Mauro, za kоји se smatra da posedиje stene koje spadajи 
и najstarije stene Sиncevog sistema. 

Najvazniji zadaci koje sи obavili ova dva astroлaиta sastoja1i sи se и иzimanjи иzo
raka sa Meseca, postavljanjи aиtomatskih istrazivackih iлstrиmeлata, vrseлju лaucлih 
eksperimenata, osposoЫjavaлju za zivot i rad u Mesecevoj srediлi, kao i fotografisaлjи 
i osmatranju mesta za лaredna spustaлja posada vasionskih brodova. Ovaj rad zahtevao је 
od astronauta boravak ла Mesecu u trajanju od oko 33 casa, od cega su astroлauti proveli 
ро oko 10 casova izvan Mesecevog modиla. Astronauti su poneli sa Meseca oko 49 kp. 
raznog kamenja i ve1iki broj napravljenih fotografija i kino-filmova u crno-beloj tehnici 
i ko1orи. 

Kada su svi planirani zadaci obav1jeni astronauti su napustili Mesecevu povrsinи 
6. febrиara i istog dana sasta1i se sa kosmonautom Ruzom, koji ih је cekao na utvrdenoj 
putanji u komandnom modulu. Spajanje gornjeg de1a Mesecevog broda "Antares" i ko
mandnog modula "Kiti Houk", izveden је odlicno i TV-putem prenet mi1ionima g1eda1aca 
na Zemlju. Treba reCi, da је sem ove Ьi1о jos TV emisija u toku 1eta ka Mesecu, na putanji 
oko njega, za vreme rada astronauta na Mesecevoj povrsini, kao i u fazi putovanja komandлog 
modula лatrag ka Zem1ji. Kada su astronauti Separd i Мiсе1 preSli iz de1a "Antaresa" 
u komandлi modu1, izvedeno је odvajanje tj. Mesecev modu1 "Antares" odbacen је u pravcи 
Meseca, о Ciju se povrsinu i razЬio. Ovaj udar је zabelezen posredstvom seizmografskih 
instrumenata, koje su Separd i Мiёе1 postavili na Mesecu, а zatim је to u vidu signa1a 
preлeto na .Zemlju. 

Vasioлski brod "Apolo-14", ла putu prema Zem1ji, izisao је iz Meseceve orЬite 
7. februara u predvideno vreme i potom usao u polje Zem1jine gravitacije. U utorak, 9. 
februara, odbacen је i servisлi modиl te је komandni modul "Кiti Houk" nastavio da1je 
sa astroлautima иlаzелје u Zemljinu atmosferи. Spиstaлje иz pomoc padobraлa, izvedeлo 
је иsреsло istog dana и 22.04 /1., ро лasem vremeли, u vodama Tihog Оkеала, juino od 
ostrva Pago. Celokupni 1et broda "Apolo-14" od uz1etaлja u Кејр Kenediju do spustanja 
и ta1ase Tihog Okeana, trajao је oko 216 ёasova. Astronaute su odmah prihvatili 1judi-zabe 
i ukrcali ih na helikoptere, koji su ih odne1i na nosac he1ikoptera "Nји Orliens" (New Or-
1eans). Specijalnim avionom astronaиti sи prebaceni u vasionski centar и Hjustonu. Astro
naиti ostaju u uoЬicajenom karantinи 21 dan, radi eventиalnosti od prenosenja zaraze, 
mada na Mesecu nisи pronadeni nikakvi tragovi zivih Ьiса, sto Ьi mog1o da izazove prenos 
zaraze sa Meseca na Zem1ju. Lekarski nalazi su ро ovom pitanju bili do sada negativni, 
ali propis о karaktinи је i dalje na snazi, jer se oЫast Fra Mauro smatra novom i nepoznatom 
sredinom na Меsеси. 
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Posle uspe1og 1eta sa vasionskim brodom "Аро1о-14" predvidajи se jos tri leta u 
ovoj seriji. Let "Apolo-15" p1anira se za kraj jula 1971. godine, dok се se u osvajanje Meseca 
sa brodovima "Apolo-16 i "Apolo-17" poCi u januaru odnosno јилu 1972. godine. Vec se 
najav1juju nove pogodnosti koje се Ьиdисi astronauti uzivati na svome риtи . Tako се dva 
kosmonaиta iz posade broda "Apolo-15" koristiti tzv. Mesecev dzip za svoje kretanje ро 
Mesecevoj povrsini, dok се sve ekipe astronauta и narednim 1etovima serije "Apolo" doЬiti 
savrsenije sisteme za odrzavanje zivota, koji treba da im omogиci dиzi vremenski boravak 
izvan Mesecevog modu1a za vreme obav1janja zadataka na povrsini Meseca. 

Sve ovo ide u prilog poznatoj tezi da americki strucnjaci ne nameravajи da и os
vajanju Meseca koriste robote, smatrajиci da је covek ipak najsavrseniji robot . 

Dragan Kn.:zevic, dipl. inz. 

МЕРКУР НА СУНЧЕВОМ ДИСКУ 

Пролаз Меркура исйред Суица 9. маја 1970. йocмaiiipaлu су ююги иаиш aciiipo
lloмu, како йрофесиоиа.щи, iiiaкo и алtаШери. Прикуйили смо йодаШке о два iiiaквa йо
смаiiiраља. 

Слика 2 

Слика З 
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Слика 4 

Дyzozoдurюыt aciiipouo.ч - aмaiuep и академски сликар, П. Куби•tела , с11имио је 
у Ногом Саду серију l>д 9 стtмака Л!fеркурогоz йролаза . Сл. 1. (на йрtЈој ciiipauu корица) 
и сл. 2. су реliродукције њеzогих сиимака од 91139т и 12h 53т СЕВ. ПлаиеШаје обележеиа 
сiiiрелицама. Камера за Суице и iiiелеской сойсruге11е израде којима је обагљеио с11и.чаље 
виде се 11а сл . З. 

Груйа за а:iiiрофизику Ае~uроиомске ойсер11аШорије у Београду Шакоlје је снимила 
о11ај йролаз Меркура. На 11ајге!iем peфpaкiiiopy ОйсергаШорије (D = 65 ст, f = 1055 cm) 
добијmо је 50 сиимака йојаге . Сл. 4 . је йрги с11имак из ове серије начињен кpaiiiкo 11реме 
йре Шз11. дpyzoz кouiiiaкiiia iiролаза. ПосмаШрачки маiiiеријал сада даље обрађује научни 
Cйtleiiillик Ойсергаiiiорије, М. Пpoiiiuli, са циљем да из йодаШака о Меркур011ом кpeiiiaљy 
добије lio(tpйtlкe ло11zшuуде 11 ефемеридскоz гремеиа. 

А. К. 

ЗЕМЉА СЕ ШИРИ? 

Кад кажемо да је Земља облина лопте , нисмо далено од истине . Али, сванано, 
да ово грубо приближеље не може да нас задовољи. Међутим, од приближне лопте 
до правог облина Земље дален је пут . Потребна су многа мереља и рачунаља. AI<o 
пан, рецимо, и добијемо реалну слину облина Земље у једном тренутну, одмах се 
поставља питаље : а да ли је Земља била истог облина и пре овог тренутна, а нанва 
ће бити у будућности? Данле, задатан је не само да одредимо Земљину форму у са
дашљости, него и промене љеног облина у тону времена. Оба задатна су тешна и још 
смо далено од тога да можемо дати сигурну nредставу о изгледу наше планете у nрош

лости и садашљости . 

Погледајмо, прво, нако смо дошли до садашљих сазнаља о форми Земље. 
Кад погледамо около, чини нам се да жнвимо на једној равној или можда 

мало искривљеној nлочи. И зато није ни чудно да је танва била представа наших 
далеких nредака. Изгледа да nрва мисао о сферном облику Земље nотиче од Питагоре 
(VI век пре наше ере). До те идеје он није дошао расуђиваљем чиљеница, него једним 
уnоређељем : Земља је савршено небесно тело, па као такво мора да има облик са
вршеног геометријског тела, а то је лоnта . Први донази о сферном облику Земље 
nотичу од Аристотела (IV век пре н. е .) . Навео је да nри nомрачељу Месеца, Земљина 
сеина, бачен& на Месец, увек је нружни лун - а то је могуће само онда ако је Земља 
лоnтастог облика . Друго, што је уочио, да се изглед неба меља када се nутује на север 
или југ - у Егиnту се виде такве јужне звезде ноје се никад не уочавају северно 
од Средоземног мора. Аристотел је дошао до сазнаља- не знамо како- да је обим 
великог круга те Земљине лоnте 400.000 стадија, што у данашљим мерама износи 
nриближно 74.000 нм (nриближно зато јер не знамо тачну вредност стадија). Данас 
знамо да је· обим оно 40.000 км, што је осетно маље од Аристотелове nроцене. Али 
то није ни битно! Важна је чиљеница да је он дао nрву nроцену о величини Земље, 
што је било драгоцено за даљи развитак човекове мисли уопште, а nосебно о Земљи . 
До сличних процена дошао је и Архимед (111 век пре н. е.), који је за обим великог 
круга добио 300.000 стадија (не знамо како је дошао до тога). 

Прво стварно мереље nолуnречника Земљине лопте nотиче од Ератостена 
(111 век пре н. е .) . Љегов начин је тако nрост, да се уствари и данас nримељује . Знао 
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је да у Сијени (у данашљем Асуану) , годишље једанпут у подне , Сунце се огледа 
у једном дубоном буна ру - то значи да је тада оно у зениту. Истог дана у подне из
мерио је у Аленсандрији зенитску даљину Сунца изнад хоризонта и пошто је прст
поставио да је Сунце у бссноначном удаљељу од Земље , тада се може узети (види 
сл. 1) да је мерени угао z једнан централном углу ~- А1<0 сад претпоставњ'ю да су 
Сијена (S) и Аленсандрија (А ) на истом велином нругу сфере и ано знамо дужину 
луна SA, тада се простим математич.ю1м рачуном може извести полупречнин Земље 
(R) . Према тврђељу п утнина-трговаца , Снјена је на 5.000 стадија растој аља од Ален-

/ 

Слика Ј 

сандрије . На основи тога Ератостен је дошао до сазнаља да је обим велиног нруга 
250.000 стадија. Из овог податка може се добити полупречнин од OI<O 6.300 км, што 
је веома блиско садашљој вредности. Блисност је, међутим, случајна, јер је било 
низ нетачности у овом рачунаљу, али ипа1< Ератостен се може сматрати оцем геодезије, 
науке о премеру Земље . 

Било је и других који су проценили величину Земљине лопте, али се то уг
лавном · све заборавило у каснијим временима, нарочито за време Средљег вена, 
када су без много размишљаља, одбачене идеје грчне нау1<е . Тада је Земља nоново 
"постала" nлоча са Јерусалимом у средини. У то време грчке мисли нашли су дели
мичног уточишта само код Арапа. Забележено је да су у IX вену наше ере Арапи 
измерили меридијансни лун дуг 2° и за полупречнин Земље добили 01<0 6.400 км . 

Арапска мереља, у односу на грчка, не значе неки сконовит напредак у тач
ности. Основни проблем био је, а и остао, ка1<о измерити дужину лу1<а (на сл . 1 лук 
SA). Тен је 1615. године Снелиус решио овај nроблем - методом триангулације 
-што је одмах у знатној мери повећало тачност познаваља Земљине форме . Пинарова 
мереља (1669-1670) дала су за nолуnречнин Земље 6371,7 км. Овај податаl< је био 
тако тачан да је могао nослужити Љутну при nроналаску љегова закона 
гравитације. Забележено је да је Љутн 16 година пре но што је сазнао за Пинарова 
мереља већ имао разрађену идеју о закону гравитације. Међутим, због нетачне вред
ности тада nознатог nолупречника Земље, Љутнови рачуни нису дали сагласне 
резултате, па је он сам сумљао у исправност своје идеје и зато ниноме о томе није 
ни nричао. Када је Љутн 1682. сазнао за Пинарова мереља, толико се узбудио да 
у своје једначине није могао да замени нову вредност nолупречника Земље него је 
то nоверио једном свом nријатељу ноји га је nосетио. Тај рачун је показао исправност 
Љутнове замисли о гравитацији - дакле познаваље тачније вредности nолупречника 
Земље имало је велики · значај у· Љутновом жнвоту. 

Када је Љутн имао. доказе за свој закон, он је дошао до сазнаља да Земља 
треба да је спљош:rена на nоловима. Ако се nланета не би обртала оно своје осе, тада 
би она имала форму лоnте. Али ако ротира, тада центрифугална сила повећава nолу
nречник на е.Ј<ватору. До ове де.формације долази не само код течно-гасовитих тела, 
неrо и код .чврстих...,... nод утнцај·ем дугодеј~вујуhих сила . (а силе гравитациј_е и ро
тације·еу баш тai<iie) и чврсто тело ће се сnљОснути на половИма. Према томе екватор~ 
ени (а) и щтарuи (Ь) . ПО./IУПречници Земље нису међусобно једнаки. За величиilу 
сnљ0хщенОФ1! · · · ·· 

а= (а-Ь):а 

Љутн је теоријским путем добио износ ОД 1:230. 
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Овај Њутнов занључан деловао је l<ao бомба- нано би то данас ренли. Многи 
нису могли поверовати да Земља није правилна лопта, него да је деформисано тело. 
Црнва , ноја је тен пре 200 година једва пристала да равну плочу замени са лоптом 
сада ни!е могла да пристане на "дефор.мацију" Земље. Французи су сматрали да ј~ 
недостоЈНО да Земља . има форму НО_ЈУ )е измислио нени Енrлез. Црнва је тврдила, 
да а1<о Земљ~ в.eli НИЈе лопта, тада )е она раширена на половима и има облин јајета 
- зато што ЈС Ја)е основа свега нпrвота! До тог занључна је дошао 1718. године и 
Жан Касини , ноји је притом иснористно резултате непосредю-1х мереља. 

Свађа и l<онфузија била је тано велина да је Францусна анадемија науЈ<а од
лучила да пошаље две енспедицнје: једну у Перу (у близину енватора) , а другу у 
Лапонщу (близу пола) . У оба места измериh.е дужину луна од 1 • (то су тзв. градусна 
мереља) . Ано се ПОI<аж~ да је лун (од 1°) дужи на полу него на енватору, тада Њутн 
има право. Енспедtщи)е су нренуле на пут 1735 . и 1736. године . 

Ова мереља су ПОЈ<азала да је Њутн имао право : пола рни полупречнин је за 
OI<O. 20 KAI t<раћи од Сl<ваторсt<ог полупречюша. Резултати су били таi<О убедљиви, 
да ЈС и ~ам Ж . Ка.снни, велюш противнин Њутна, морао да призна да Земља-јаје 
не постОЈИ. Навео ЈС да се у љегова рачунаља потl<рала једна "гадна" грешна. 

Тано је научна јавност признала да је Земља облина спљоштене лопте. 
1743. године објављена је Клероова нљига посвећена облину Земље. Развија

јући даље Њутнову теориј у, Клеро је ПОI<азао да се убрзаље силе теже на површини 
Земље меља у зависности од географсне ширине. Овај занон је дао нову могу!шост 
за истраживаље облю.<а Земље. Изучавајући rравитационо поље Земље могуће је, 
без ина1<вих геометри)сних мереља, добити спљоштеност Земље. Од овога времена 
почиље да се развија гравиметрија нао науна ноја изучава силу теже и љен распоред 
на површини Земље и на основи тога гради слину о фигури Земље. 

А шта се у ствари подразумева под облином Земље? Још од средине XIX 
вена под тим се подразумева танва површина ноја је у свим својим тачнама нормална 
на правац силе теже и понлапа се са површином мирног Оl<еана, ноја се продужава 

и испред I<Онтинента. Нажалост, ову површину ноја се назива геоид, веома је теш1<0 
математичt<и приназати и због тога се рачуна једна математични простија површина 
ноја се добро приљубљује уз геоид. Земља се вeli од средине XVIII вена представља 
једним обртним елипсоидом, 1юји је баш веома близаl< геоиду. Било је више гра
дусних мереља и из љих су разни аутори добили елипсоиде са различитим елеhtентима . 
То је нод примене стварало тешноће и због тога је 1924. године одлучено да се Хеј
фордов елипсоид , са параметрима 

а = 6 378 388 т и а = Ј : 297 ,О 

прихвати нао међународни. То је тзв. референтни елипсоид , у односу на нојег се 
врше сва геодетс1<а прерачунаваља. 

Касније је, из номплетнијег материјала градусних мереља, Красовсниј (1940. 
године) извео ове податне 

а = 6 378 245 т и а = 1: 298,3 

ноји се, међу l<ласичним подацима, сматра најтачнИјим. 
Ано се добро пр?уче материјали основних rеодетсних премераваља Земље, 

тада се може уочити да Је Земља троосни елипсоид. Тано, рецимо, троосни елипсоид 
Красовснога има ове елементе : 

а = 6 378 245 ± 15 т 
а1 = 1 :(3()()()Q ± 2300) 

а = 1 :(298,3 ± 0,4) 
Л0 = + 15° ± 2°,4 

Овде а1 означава спљоштеност енваторсне елипсе, а Л0 поназује географску ширину 
где велина полуоса енваторске елипсе сече екватор (друга тачна је: 180• + 15• = 
= 195•). ВиДи се да је тачност одређиваља енваторске елипсе (а1 и Л0) реЛативно мала. 
Због тога, као и због упрошћаваља рачунаља, најчешће се у пракси користи двоосни 
обртни елипсоид . · 

Из савремених гравиметријских мереља добијају се ови подаци: 

а = 1:(297,5 ± 0,5) а1 = 1:(23120 ± 2560) Л0 = + 4.,5. ± 4°,1 

(Свршиће се) 
Др. Ђ. Телеки 
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УКРАТКО О КОСМИЧКИМ ЗРАЦИМА 

Изучаваље носмичi<ИХ зрана није само предмет астрофизине и физине висою1х 
енергија, већ и многих науt<а сродних области чији је интерес изучаваље Земљине 
атмосфере, Земљнног магнстног поља, антtшиостtl Сунца н других звезда , I<Онфигу
рација међузвезданнх и h!еђупланетних мап1етшtх поља, па еволуција наше Галансије. 
То је генералнн онвир питаља у чијим се одговорима, маље или пише енсплицнтно, 
садржи и сазнаље о томе шта су то t<OCMIIЧIOI зраци , Ј<аt<ая је љихов састая , где се 
и на !<Ој н начин стварају. At<O још нажемо н то да је науt<а у мнопtм горљим питаљима 
отишла далсно напред, онда је јасно да само једним осврто,\1 на НСI<ОЛИI<О страница, 
нећемо моћи много шта рсh.н о резултатима t! нсрешеним проблемима ових :~биља 
врло интересантних сфера научног исnитиваља . Ипан , понушаkсмо да нспунимо 
ЛIIЧНУ l<арту HOChiiiЧI<ИX зрана ОСНОВНИМ подацима О ЉИХОВО.\\ IIЦCHTIITCTY И ПОНашаљу. 

' ' 

~\ : ~ ""• ·, 
. • . ., . ~- .~ 

Сл. Ј . Tpazoвu peлaci"Uuвttciiiu•tкиx језгара са pa311U.11 Z у фоiuоемулзијu 

Познато је да космичi<И :~раци (наелентрисане честице са брзинама блисюш 
брзtши светлости) непре1шдно бомбардују нашу Земљу. Последице 1шје региструјемо 
на Земљи, резултат су узајаhшог дејства носмичних зрана ноји улазе у Земљину 
атмосферу, са атомима у атмосфери. Зато се и говори о примарним и сенундарним 
носмичним зрацима. Ови други, прантично постоје и до висина од 50 KAt у атмосфери . 
Међутим и примарни 1<0смички зраци, ноји долазе из међупланетног, односно међу
звезданог простора, у близини спољашне границе атмосфере , силно се разлинују 
од изворног зрачеља - због утицаја нано Земљиног магнетног поља , тано и међу
планетних и међузяезданих маrнетних поља, нао и у зависности од периода Сунчеве 
антнвности. Пошто се о нарактеру тог целонупног утицаја не може прецизно много 
рећи, то и природа изворног носмичног зрачеља и даље је предмет интензивног 
научног испитиваља. 

Основне нарантеристине примарног носмичног зрачеља (даље ћемо под тим 
подразумевати зрачеље ноје долази из простора ван Сунчевог система) углавном 
су следеће: ноличниа честица различитих врста- језгра тежих елемената, протона, 
елентрона и позитрона, неутрино, гама-зрана; енергетсни спентар свИх тих честица, 
нао и расподела носмичних зрана по правцу у простору (степен анизотропије). 
Познаваље свих карантеристина, помаже у решаваљу питаља о настанну носмич1шх 

зрака . 

Састав космичких зрака. МоЖе се 1Јећи, да у састав .носмичних зрана 
улазе две номпоненте. Прва и основна међу љима садржи протоне и језгра тежих 
елемената, а друrу ЧИне елентрони (И позитрони), гама-зраци и неутрини, односно 
антинеутрини. 

П р в а н о м n о н е н т а. Познаваље процентног састава језгара различи
тих елемената у носмичюfм зрацима, омогућава доношеље одређених претпоставни 
о изворима, механизмима убрзаваља и нарактеру нретаља носмичних зрана у међу-
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звезданом nростору. Одговарајућа мерења врше се nо~юћу фотоемулзија и других 
nријемниr<а зрачења, на вештачю1м сателитr1ма и ранетама ; nрема томе засада још 
у гра•rицама Сунчевог система, а за област енергнја носмичкнх зрака од (З- 10)· 
· 108 eVfmtklon. Основна величина која нарантерише ноличину r<осмичних зраr<а је 
интензитет ( ! ) . По дефrrющији то је број .:rестица из јединичног nросторног угла, 
ноји на једrrничну nовршину (cm2

) уnравну на nравац nосматрања, nада у тону једне 
сенунде. Ано се у разматраном флунсу налазе честице исте енергије , говори се о моно
хроматсном интензитету , а ан о флукс садржи честице различитих енергија , онда 

је реч о сnеrпралном интензитету зрачења , rюјн нарантерише расnоделу честица 
no енергијама (енергетсни сnектар). 

Сл. 2. Модел "}(онфигурације међуйланеШног 
магнеШног йоља у йериоду једне Сунчеве 

еруйције 

Мерења извршена у периоду око nредnоследњег минимума Сунчеве активности 
(1955-1956.) у области Сунчевог система, дала су следећи енергетски сnектар чес
тица прве комnоненте носмичких зрак а: 

R1 lp = 0.20, IIX = 0.03, lz>2 = 0.003, 

за интензит~:т nротона, IХ-ч~стица (језгра хелијума) и језгра тежих елемената са z > 2. 
Укуnни интензитет (са енергијама свих честица) био је I = 0.23. На основу такве 
расnоделе у сnектру nрве комnоненте космичких зрана, израчуната је и концентрација 
(број честица у cm3) различитих честица у nериоду минимума Сунчеве активности. 
Добивено је : 

R. Np ·= 1.0·10-10
, NIX=0,18·10-10

, Nz>2=0,02·10-10
, 

и коm(ентрација свих честица N = 1,2· JQ-1•. Одговарајућа rустина енергије (c;V/cm.i) 
за nоједине честице: 

R3 Wp = 0.65, WIX -0.18, Wz>2=0.08, 

а укуnна густина енергије \V = 0.9 . 

ВАСИОНА XIX 1971 . 1 13 

Лано је уочити да у саставу прве номnоненте , nротони nреовлаћују - њr1хов 
број и енергија су највећи . Још Једанnут треба обратити nажњу на то, да се добинени 
резултати односе на nериод минимума Сунчеве активности, нада космички зраци к_оји 
долазе из међузвезданог nростора , трnе на мање nромене. Зато се и може рећи да r:y ти 
резултати блисни стварним вредностима за ту област (Сунчев систем) Галансије . 
Наnоменимо још и то, да је састав космнчних зрана "тежи" од састава материје у 
васrюни . Наиме (у области 2 < Z ~ 26) однос броја nротона и IХ-честrща npe~1a броју 
језгара тежих елемената нод носмичних зрана, за два реда величи.ие је ма1ы1 од oд
roв~pajyker средњег односа за материју васионе. У области Z > 26, nостнже се 
nрибли.жиа равнотежа. 

Д р у г а н о м n о н е н т а. Састав друге rюмпоненте Ј<осмичних зраr<а, 
у детаљима (са сви~! карактеристrшама), мање је nознат. На основу опширнијих ек
сnеримената зна се више о елентронима и позитронимэ, дон су резултати о nрисуству 

гама-зрака и неутрина оскудни и nопуљавају се теоријсним рачуни~1а. 
Мада је издвајање елентрона од nозитрона ~юrуће , nовезано је са тешноћама , 

na 1\е зато наведени 10 претстављати интензитет електрона + nозитрона. 
На граници атмосфере добивене су различите вредности за 10 , у зависност од интер
вала енергије (Е). На пример, 10 (Е > IO'eV) ~ 13 ·lo-•, што би nредстављало само 
око 0.6% од укуnног интензитета космичких зраЈ<а на граници атмосфере . Наравно, 
ван атмосфере величина 10 има друго значење: 10 (Е > 1 ,З ·1 о•е V ) < 80 ·1 о-•. Ин
тересантно је да се 10 повеhава са смањењем енергије, све до Е = 25 -:- 100 Ме V . 
Међутим, тешко је утврдити, да ли се 10 односи само на nримарне (галантичке) кос
мичке зране, Ј:!ЛИ се ради и о електронима који настају у резултату Сунчевих и гео
физичких процеса, а убрзавају се на Сунцу, у Сунчевом систему или у онолини Земље. 

За интензитет гама-зрана на граници атмосфере, а из правца према галаЈ<тич
ком центру, добија се Iy (Е> 10'eV) = 2 ·10-6 • За правац нормалан на галактички 
диск, Iy ~ 3.10-?, за исту енергију. То су оцене интензитета гама-зрака насталих 
у резултату интеракција космичких зрака и међугалактичне средине . 

Неутрини (и анринеутрини) су јако интересантне честице, са становишта мо
дерне астрофизике. Њихова регистрација повезана је са многим тешноћама, мада је 
иnак могуliа. Зато и не постоје чисто ексnериментални резултати, који говоре о при
суству ових честица у саставу примарних космичких зрака. Њихова детекција важна 
је и за теорију настаНка космичких зрака. Наиме, биliе о томе речи касније, као основни 
извор калактичких космичких зрака јављају се ерупције на суперновим звездама. 
Теоријски, ту би био и извор неутрина. Према томе, ако би се неутрино детектовао, 
тиме би се регистровала и испитивала ерупција супернове звезде. 

(Свршиliе се) 
Т. Ателов 

ИЗВЕШТАЈИ О ПОСМАТРАЉИМА ДЕЛИМИЧНОГ ПОМРАЧЕЊА 
СУIЩА ОД 25. П 1971. 

Последње йоАiрачење Сунца йосм(ЈШрано је са Народне ойсерваШорије 
у Београду, иако йод геома нейовољним услогима због облачног неба. У 
огом броју објављује се само делиАiичан извешШај, док lie осШали резулШаШu 
биШи обја~Јљени накнадно. -

. У "Васиони" 1970_, ~ .. )l~, у ефемеридама, о овом йомрачењу 
· -· --··- -- · -.-оаШи су- йодаЦu · за zёоЦёнШар, а не за Београд. Приближни йодаци за 

Београд налазе се у одељку "Графичко о_дређивање Шока йомрачења" . 

---- На Народној опсерваторији био је припремљ~н следеliи посматрачки план 
посматрања Сунца од 25. ф~бруара 197Ј .: 
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Овај задатан , нао и сви остали, само је делимично остварен - углавном због 
густих обла1<а ноји су све до о1<0 IOh 30m СЕВ пренрнвалн небо над Београдол1. Због 
дужине обраде хронографсних трана, нао и самих филмова, ови резултати бине об
јављени у наредном броју. 

Сm1мао је Зоран ИваноВЈLfi, а апаратуром је руновао Нннола Живаноnиfi. 

2) Мереље фотометром опадаља сјаја у завнсност1 1 од фазе помрачеља. За 
ову сврху је Ню<ола Живановиfi нонструисао специјални фотометар са малнм BJJДHIIM 
пољем н усредњавањем унупног сјаја Сунца . 

Нажалост , збо1· лошег времена ова зависност ( в. графин број 1) има само илу
страпшаи нарантер. Велине неравномерности потнчу од ретних понретю1х оfiлана , 
ноји су се задржали над београдсним небом и после IOh 30m . 

Мереља је вршио Милан Мијиfi . 

3) Пос.\\атраља положајннх углова (в . извештај В . Челебоновиfiа) имала су 
за циљ да се одреде угловн првог и последњег додира . 

Мерени су положајнн углови нрајљнх тачана Сунчевог српа, па је из заонс
I ЈОСШ полузбира ових углова и времена нађено да је положај нн угао последњег доднра 
? = 8 0-8= 93-74 = 19• ; (за тренутан последњег додира Т = llh 52m). Овде је 0 0 

положај инсrруменrалне нуле, одређен из дневног l<ретања пега (в . граф111< броi 2) . 

4) Мерења дужина тетива ( l<рајњих тачана Сунчевог српа) имала су послужити 
за што тачније одређивање нонтаната. У овом броју доносимо само резултате добијене 
на основу мереља Слободана Јаннова, јер се могу сматрати l<ao најуспешнија. Приб
лижно линеарна зависност l<вадрата тетиве од времена ( "Васиона" 1967 , бр. Ј , стр. 
13) омогуfiава (в . графин број 3) да се нађе Т = llh 51m,6 0,2m = llh 51 ,8m. 
Овде је S = 0,2m стање часовню<а . 

'. :Ot. 

~.~~ .·.·· ... .· . 
!. i O 

0 10 

1:1. ~0 

~. !rO 
~ 1 5 ro2o 25 IOJ (I /O ~S IC50 

График број 1 
е 

200 
... ~----------~--------~~~ '2D •. . 1130 ·~ 1150 

Гf{афцк. бро; 2 
IO.o· · 

11'20~ \12.5 1110 · График број З 
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Стнrање кроз peфpaxruop Zeiss , 
Вид11 се cшrx{'oflliЗOI/ftOiffl кабл 
ко;" ишiулсе води 11а хроuограф 

Методом најмаљих нвадрата добила би се сванано већа тачност, али у недо
статЈ<У времена то остављамо за следеfiи број . И резултате не1шх других посматраља 
остављамо за насније. 

Најзад, треба напоменути да је појаву помрачеља посматрало оно 300 грађана 
11 не1<оли1<0 новинара, са Зиндан нула на ноје су били за њих постављени инстру
менти Народ1-1е опсерваторије. 

Ypelj~i за фоШомеШрију. Сам фоШо
меШар yzpaljeн је у извиlјач рефрак-

' Шора Otwey (лево). 

Сунце се најзад йојаt~иЛо, /Oh · ЗОт 
(десно горе) 

Сунце снимљена око максималне фазе, 
llh 50m (десно доле) 

Зораu Ивauoвuli 
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Айартuура за 
CUIIXPOIIIIЗQI{IIj)l 11 

й)n"iio,\/a(ii cкo бе 

ле:)lсеље cmotaњa. 

У ·дpylOAI йлаиу 

види се хроиоlраф 

Графичко одређиваље тока помрачеља 

Користеliи танозване Беселове елементе понушао сам, графичном методом 
изнесеном у "Васиони" 1966/ 1, израчунати тоЈ< делимичног помра•1еља Сунца 25. 
фебруара ове године. Ти елементи не зависе од 1шордината посматрача, и за ово 
помрачеље износе: 

СЕВ 

8h 40 m 
12h30 m 

х 

- 1,530 
+ 0,455 

у 

0,473 
1,490 

sin d 

- 0,161 
-0,160 

cos d 

0,987 
+ 0,987 

Постушшм, но ји је изнет у вeli наведеном броју .,Васионе", израчунао сам но
ординате Месечевог средишта у односу на средиште Сунца. Те Ј<оординате су: 

Тачна Q (за СЕВ = 8h40m) 
Х-!;= -1,009 
у -"1) = -0,295 

Тачна Р (за СЕВ·= 12h30m) 
х - с; ,; + 0,338 
у -"1) = + 0,686 

Заmм сам одреди9 макеималну фаЗу 
помрачеља: 

в<;:: 
F мах = = 0,345· 

. со 
По мом рачунаљу, тренутак првог кон-

такта је . _ . 
Та '= 9h59m СЕВ 

-:---~"7~-..;;.;.+-=:"",o~r---t-'----"x~- - ТренУтак мак.с.~i1Лне фаЗе щiмраЧеЊа 
Tm = 10h55m 'СЕВ · 

и тре~к последљег контакта 

тi = 11h53m · свв ·· · · 

Влаховић Милан 
спољни сарадник Народне опсерваторије 
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Посматраље положајввх углова 

Груnу за мереље nоложајннх углова сачюьавалн су сарадннцн Народне оnсер
ваторије : Драгослав Парабуцнн, Миодраг Бу•<умировиli, јаюшв Слободан 11 Влалан 
Челебоновнћ. Мереља је вршио Челебонови.ћ . Праliеље је вршно Бунумнровнk. 
Време је мерио и nодатЈ<е заnисивао Парабущш а јаннов је цртао nоложаје Месеца 
11 повремено мерио дужину тетиве . 

Груnа се налазнла на северној Зшщан-нул и. Расnолагала је дурбином 80/800 
,1/м русне производље са увелнчањем од 40 nута. Посматраља су обављена на nројен
ционом енрану са уцртаним угломером . На љему су вршене две врсте мереља : мереље 
положајннх углова врха Суичеоог српа и мереље дневног нретаља nега. Очитаnаље 
ових углова је отnочело тен у IOh IOm, hlaлo nосле уочавања вeli помраченог Сунца , 
нроз облане. До IOh 24m мереља су вршена голим оном, тано да стеnен тачности ових 
мереља није могао бити висон. Од IOh 25m до llh 51m, Ј<ада је уочен последљи нон
тант, мереља су вршена на пројенцији . У времену између очитаваља два различита 
положаја ЈаНЈ<ов је правио цртеже Сунца и мерио растојаља врхова Сунчевог српа . 
У тону посматраља неЈ<ОЛИЈ<о nута су примеliене нонтуре планина на Месецу . 

Владаи Челе601ювић 

сnољни сараднин Народне оnсерваторије 

Мереља тетвва в ввзуалиа посматраља помрачеља 

Ова мереља вршена су на пројенцији (шнолсни дурбин соnјетсне nроизводље 
80/800 мм) величине 70 .-11м . 

Први пут Сунце се nојавило иза облаЈ<а оно IOI1 05 m СЕВ. Међутим , веома се 
лоше видело и убрзо је зашло за облане . Због густих облана Сунце се могло 
повремено посматрати голим оном. Нанон тога Сунце се није nојављивало све до 
IOh 33m. Месечев дисн тада је зацлаљао северозападни део Сунца . 

У IOh 38m небо се почело разведравати, па се појава све јасније видела. У 
IOh 46m било је јасно уочено nет п ега на Сунчевом дисну . 

Hajвelia фаза била је оно \Oh 54m. По слободној процени Месец је заЈ<лонио 
нешто маље од 40% Сунчевог дисна. 

У 11h IЗm Месец се још увен налазио на северозаnадном делу днсна, дон 
у 11 h 26m није дошао на сам северни руб Сунца. 

После тога фаза се брзо смаљује , таЈ<О да је вeli у 11h 52m нотиран nоследљи 
додир. Посебно треба наnоменути да су се леnо виделе неравнине Месечевог дисЈ<а, 
nроузроноване планинс1<ИМ ланцима на љеговом рубу. 

Слободап јапков 

спољни сарадню< Народне оnсерваторије 

Прилози школској настави астрономије 

КАКО УНАПРЕДИТИ НАСТАВУ АСТРОНОМИЈЕ У ГИМНАЗИЈИ? 

Пре две године уведена је настава астрономије у четврте разреде гимназија 
nриродно-математичког смера. Да би се настава одвијала што усnешније, Астрономска 
оnсерваторија, Катедра за астрономију Природно-математичког факултета и Астро
номско друштво "Руђер Бошковић" су уз noмok. Фонда за научни рад СР Србије и 
Педагошког завода града Београда организовали неколико семинара из астрономије, 
на којима су стручљаци поменуте nрве две установе држали предаваља и изводили 
практичне вежбе са професорима гимназија из целе Републике, који изводе ову 
наставу. 

Ове године су таЈ<ође биле nредузимане мере око обезбеђеља материјалних 
средстава за одржаваље таквог семинара, чији би задатак био да упозна наставюше 
nредаваче овога nредмета са најновијим резултаmма ове научне дисциплине, како би 
уџбеничко rрадиво било допуљено и одговарало садашљем стаљу науке. 

Међутим, до таквога семинара није дошло, ни у јунском летљем распусту 
школске 1969/70. годние, као ни у зимском 1970/71. школске године, иако је посто-
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јала добра воља астронома, кано са Астрономсне оnсерваторије, тано и са Катедре 
за астрономију Природно-математичног факултета да nомогну својим нолегама nре
давачима ноји изводе наставу овога nредмета у гимназијама СР Србије . 

Верујемо , да hемо на !< рају ове шнолсне године Ј 970/71 . усnети да добнјемо 
материјална средства и сами , без нчијег nосредннштва , да организујемо овакав 
семинар и на тај начин nомогнемо средљошколскнм nрофесорима да наставу изводе 
на савремен начин , она1<о 1<ако данас захтева ова пауна , која се у nоследље време 
развија невероватном брзином . 

Зато молимо све наставюше nредаваче из целе Реnублине да своје nредлоге 
за теме nредстојеhег семинара уnуте Астрономсном друштву "Руђер Бошковић" 
најкасније до Ј. аnрила о . г ., !<ако би семинар задовољио nотребе усnешног извођеља 
наставе овога nредмета у гимназијама, да у доnису изнесу све тешноhе на ноје наилазе 
у теоријском и nраl<тичном извођељу наставе , да назначе методсне јединице које 
ученицима задају највеhе тешноhе и да изнесу своје nримедбе , кано на програм , 
тако и на уџбенин , као и своје nредлоге за nобољшаље наставе , ма нанве врсте они 
били . Исто тако молимо наставнине да се изјасне о стеnену заинтересованости ученика 
и о томе да ли треба у новом наставном nлану астрономије повећатн број седмичних 
часова на два и увести је , евентуално и у друштвено-језични смер на рачун неног 
nредмета који има претерано велию1 број часова (слободно реhи и који је то предмет) . 
Исто тано молимо наставню<е да нам саоnште да ли ученици нуnују "Васиону" , ко
лино настави nомажу задаци који се у љој објављују и шта ту још треба исnравити 
и доnунити , као и нако организовати да овај лист nостане ђачни . О овој аннети раз
говараћемо ближе и на првом наредном семинару и она ће знатно помоћи да се уна
nреди настава овог nредмета . 

Нама је циљ да се настава астрономије изводи врло стручно , да ученину час 
не буде досадан, ве!\ интересантан , n ун разних и за љега нових - неnознатих саз
наља. Не би одговарало савре,\\еним захтевима да се настава астрономије изводи 
само у разреду, где 1\е помоћна средства бити само !<реда и табла , ве!\ на инструменту, 
месту где 1\е оно што је ученик чуо у разреду nроверити и nотврдити на основи својих 
nосматраља небесних тела и мереља. Сматрам , да ће само таl<ав начин извођеља нас
таве, уз коришћеље мансимума нако савремених учила, тано и посматраља небеских 
тела дати жељене резултате . 

Циљ савремене наставе у нашој новој шноли је норишћеље свих нама доступ
них техничних средстава , које велики број школа на територији Реnублике и поседује, 
али довољно и не 1юристи . Ано се изводи настава на ованав начин, даће врло велике 

резултате, ученик 1\е научити да мисли, да стварима прилази нритички, да их не прима 
и само фиксира у свести, већ да тражи узроке љиховог постанка и тока. 

Изводити наставу астрономије преко посматраља је више него добро . Та је 
метода већ давно усвојена у другим земљама . Навешћемо само један пример: Одредити 
из посматраља Северљаче ширину места nосматрача. 

Ученик мора најмаље десет ведрих ноћи да врши мереља. Да би она била добра 
он претходно мора научити да рунује инструментом, да се уме оријентисати на не
беској сфери, а што је такође врло важно, мора знати на који начин да та своја ме
реља математички обради на најnростији начин. Наш гимназијалац зна (поготову 
у IV разреду, где се изучава ова научна дисциплина) математику, да без икаквих 
тешкоћа заврши овај задатак. Какав је то успех за ученю<а, који све то горе наведено 
уради и. после своје резултате упореди са већ постојећим и види да је и он у стаљу 
да реши оно што је мислио да је љему недоступно. 

Размислимо мало о томе, па ћемо видети да није у питаљу само настава астро
номије, већ да упоредо с љом иде и провера знаља из математике и физине, а што је 
још важно, да се тако код младог човека стварају радне навине и смисао за научно
истражнвачки рад. Мало већа ангажованост свију нас стручљана, а на nрвом месту 
професора, који су и задужени да васпитавају и уче младе, даће жељене резултате. 
Ученину неће бити досадно , дан му неће бити дуг и досадан да би морао нешто друго 
тражити да исnуни своје време, већ ће му бити нратак и врло садржајан. 

Ово је по мојем мишљељу једна од безброј мера да се помогне младим људима, 
у овоме случају гимназијалцима , да схвате како треба суштину онога што се збива 
око љих, и у васиони . 

Мр. Софија Саџаког 
асистент Астрономске опсерваторије 
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АБЕРАЦИЈА СВЕТЛОСТИ 

Овај •rла11ак , који мало йремаша средњошколски йрогра,н , 11амеrьеu је средњошкол
цrыrа који имају йосебаи шrru epec за acr«pouoмujy и омогуliује да се реше задаци дaliiu 
11а крају 'IЛаика . 

Појаву аберације СВеТЛОСТII ОТНрИО је еНГЈiеСIШ астрОНОАI Бредл 11 , но ји је 1725 . 
године nредузео мереља зеюrтсних даљина звезде у Draconis у циљу одређиваља 
љене годишље nарала1<се . Посматраља су му дала nромене у денлинацији ове звезде 
l<oje су достизале и двадесетан лучних се1<унада. Међутим , nомераља звезде су се 
увек догађала у правцу тангекте на ЗеАiљнну путаљу, а не у nравцу Сунца , нао што 
би било да је у nитаљу nојава годишље nаралаксе. После три године Бредли објав
љује не само откриће аберације светлости, ве!\ и љено објашљеље . 

Аберација настаје због тога што је брзина светлости коначна . Другим речн.\\а , 
светлосном зрану за nрелажеље растојаља између неке две тачне треба ноначан , 
мада врло мали временсl<и иктервал. Наиме, nри астрономским nосматра1ыtма свет
лост nрелази растојаље ОТ (види слику) од објектива О до крста 1<0наца Т за неко 
време т. За то исто време, услед кретаља Земље око Сунца, инструмент се помери 
у nоложај О'Т' . Да би светлосни зран доспео из објентива до 1<рста 1юнаца , односно, 
у тачну Т' , потребно је да се дурбин инструмента нагне за неки мали угао ОТО'= ТО' Т, 
на страну нретаља Земље . Величину овог угла, или величину аберацијског йомераrьа 
небесног тела < ТО'Т' = ~ добијамо решаваљем троугла ТО'С : 

ТС ТТ' Т'С 

ctgcp = О'С = О 'С 
ТТ' + О'Т' соsф 

----'--·------''- = ctg•l, 
О'Т' sinф т 

ТТ' 

О 'Т' s inф 

Ка1<о је ТТ' = vт , а О 'Т' ст, где ј е v - брзина нретаља Земље по енлиппщи , 
а с - брзина светлости , имамо 

v 
ctgcp = ctgф + - cosec ф, 

с 

и, коначно , пошто је ф - ср 
израчунавамо 

1 1 

~ ' нористећи тригонометријсне адиционе теореме , 

v 
sin~ = - sin ср. 

с 

Величина ср у последљем изразу је 
угао између тренутног правца нретаља 
Земље на љеној nутаљи око Суица и 
правца од посматрача, ноји се налази 
на Земљиној површини, до небеског 
тела, или, наносе то l<аже, уrаоно рас

тојаље небеског тела од айекса Земљи
ног годишљег кретаља. (Под апексом 

се nодразумева тачка на небеској сфери 

ка којој се Земља креће и чије се 
координате , у случају Земљиног крета
ља око Сунца, стално мељају). Очигле
дно, привидно помераље тела на небес

кој сфери, изазвано појавом аберације 
светлости , зависи од љегових коорди

ната и nоложаја Земље на еклиnтици . 
У зависности од тога о каквом 

се Зелuьином кретаљу ради , имамо три 
врсте аберације: 

Дие/ЈI/а аберација произилази из 
обртаља Земље око љене осе . Абера
цијско помераље небеског тела се врши 
по великом кругу небеске сфере који 
пролази кроз nрави nоложај тела и ис-
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точну та<LЈ<у, nрн чему се оно приближава источној тачЈ<И. Ово помераље је 
пропорционалио сннусу угловног растојаља небеСЈ<ОГ тела од источне 
тач1<е и љегова величина , 1~зражена у лучним сеЈ<ундама , одређена је формулом 

~· = О" .32 coscp' siny, ( 1) 

где је ср' геоцентрична шнрнна места nосматраља , а у - угловно растојаље не-
бесЈ<ОГ тела од нсточне тачЈ<е . 

Годшшьа аберација се јавља услед нретања Земље оно Сунца . Аберацијсно 
помераље тела на небесЈ<ој сфери"врши се, у овом случају, по велином Ј<ругу , ноји 
пролази нроз nрави nоложај тела и алекс Земљиног годишњег нретаља, на тај начин 
што се тело помера на апенсу. Ово помераље можемо да представимо формулом 

v 
~ =- sincp, 

с 

(2) 

где је , нао што смо веk напоменули, ср - угао између правца под нојим посматрач 
види небесЈ<о тело и правца брзине Зел1љиног нретаља. 

Вековиа аберација је изазвана помераљем целог Сунчевог сиетема у простору, 
ла се, према томе, јавља само Ј<ОД светлосних извора ноји не учествују у овом нретаљу. 
Пошто се положај алекса нретаља Сунчевог система врло споро меља, то се помераље 
сваког светлосноr извора, проузрокованог веЈ<овном аберацијом, може сматрати кон
стантном величином. 

Брзина нретаља Сунчевоr система у односу на звезде ненретнице износи 19.5 . 
кмfсек, па је 

v 
х = 206 265" - "' 13". 

с 

(Овде смо, да1ше, ноличню< v:c изразили у лучним сенундама). Величина веЈ<овне 
аберације дата је формулом 

~. = 13" sin <jl' , (3)' 

где је <jl' - угловно растојаље небесног тела од аленса нретаља Сунчевог система, 
чије су ноординате 

и 

За астрономСЈ<а посматраља је од највеkег интереса годишља аберација , јер 
дневну аберацију, због љене мале вредно.сти , можемо најчешkе да занемаримо, а 
вековну аберацију је немоrуkне открити , пошто је она непроменљива за свако не
беско тело које не учествује у кретаљу Сунчевог система . Веновну аберацију можемо 
само да израчунамо при одређиваљу "правог" положаја небеског тела, тј. положаја 
који би заузимала тело ано би брзина Сунца у односу на звездани систем била јед
нака нули. 

Однос између средље брзине кретаља Земље око Сунца и брзине светлости 
називамо коисШатuом аберације . Њена вредност , изражена у лучним секундама , износи 

v 
к = 206 265" - = 20". 50. 

с 

Задаци 

1. Израчунати линеарну брзину тачне на екваtору, ано је помераље тела које 
се налази у зениту те тачке , изазвано дневном аберацијом, једнако О" .32. (Решеље: 
v = 0.464 кмfсек) 

2. Чему је једнака дневна аберација на једном од Земљиних поЛова? (Решеље : 
нула) 

З. Замислимо да се Земља креће ло кругу око Сунца, али неравномерно. 
Да ли ће привидна аберацијска лутаља звезде, која се налази у лолу еклилтике 
да има облик круга? (Решеље: Кад би се Земља кретала равномерно, дурбин ин
струмента бисмо морали да наrнемо за неки · угао који би био константан. Због тога 
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би звезда привиди? описивала круг око свог правог положаја. У противном случају , 
привидна абераци)сЈ<а лутаља звезде неkе имати облин нруга .) 

4. Астрономска шир.ина звезд~ је f3 = о• . Показати у нојим се тачнама своје 
орбите налази Земља, када )е абераЦИ)СЈ<о помераље ове звезде једнано нули. (Решеље: 
Када се Земља креће ка звезди, или у супротном смеру .) 

5. Колика је вековна аберација звезде ноја се налази у близини тачне лролеkне 
равнодневнице? (Решеље : око 13") 

Припремна : 
Миодраг Дaчuli 

ЛИТЕРАТУРА : 

1. Б . М. Шеварлић и З. М . Брнић : Oiiшiiia асй1ро11ОЩ!ја , Београд 1971 . 
2. К . А. Куликов: Фуидаметuалпе aciiipouo,ltcкe кo11ciiiamТte , Моснва 1956. 
З. Б. А . Воронцов-Вељаминов: Збирка задаiiiака 11 ве:11сбања ю асiТtртюлије, Мос
ква 1953 . 

ПРЕГЛЕД КЊИГ А ЗА 
ЉУБИТЕЉЕ АСТРОНОМИЈЕ 

Zvezde i atomi, А. С. Edington, Beo
grad 1938. 

Zvezde i njihova kruzenja, Dzems 
Dzins, 1932. 

Zvezde, stepenice za svemir, Irving 
Adler, Vuk Karadzic 1966. 

Zvezde u svemiru, Dz. Dzins, Beograd 
1951. 

2ivot na drugim svetovima, Harold 
Spenser Dzons, Beograd 1957. 

Vasiona - Olsopjs za stronomjju ј 
astronautjku - Astronomsko drustvo 
"Ruder Boskovjc" 

Saturn, Astr. druitvo "R. Boskovjc". 
Almanah Boikovic, Hrvat. prjrod. dru

stvo. 
Godiinjak naieg neba, Astr. opserva

torija Beograd (1930-1954). 
Astronomija za u~enike srednjih iko

la, М. Е. Nabokov ј В. А. Voroncov
-Veljamjnov. 

Kosmografija za VI razr. gimnazjje, 
V. v. Mjskovjc. 

Kroz Vasionu i vekove - Milutin Mj
lankovjc. 

Putevi saznanja, Branjslav Sevarljc. 
Uspomene, dofivljaji i saznanja, М. 

Milankovic. 
Astronomija i astronautika, jzd. RAD. 
Tajanstveni svemir, Dzems Dzjns. 
Мaunt Palomar - М. Butorac. 
Svemir, Zbornik predavanja, Radnik, 

Sarajevo. 

Uredba svemira, Dr Oton Kucera 
1907. 

Kosmografija, prof. dr Ј . Goldberg, 
Zagreb 1937. 

Astronomija, Voroncov-Veljaminov. 
Praktii!na astronomija, Tretjanov. 

(I<paj) 

Mase i gustine malih planeta. -
Ј. Schubart sa Astronomskog Racunskog 
Instjtuta u Hajde\Ьergu jzracunao је 
da masa asteroida Ceresa jznosi 6. 7 х 
х \0- 10 mase Sunca sa tacnoscu od ± 6 
procenata. U metodj mu је posluzj la 
cinjenjca da је sidericna revolucija Ceresa 
1682 dana sto је veoma ЬJjzu revolucjjj 
Palasa koja је 1686 dana. Zbog ove ЬJjske 
samer!jjvostj njihovih kretanja gravjtacjono 
medusobno dejstvo ova dva mala tela 
jzazjva osetne promene putanje. 

Narocjto prjv!acno dejstvo Ceresa 
dovodj do dugo perjodicnog poremecaja 
putanjske longjtude Palasa. Ovaj efekat 
је moguce jzvestj jz posmatranja polozaja 
Palasa koja se protezu na 160 godjna 
unazad. Dr Schubart је korjstjo 74 
normalna polozaja Palasa jzmedu godina 
1803. ј 1968. U prethodnom saopstenju 
(1 А U, Cjrcular No 2268) nemacki 
astronom navodj da njegovj rezultatj 
pokazuju da је srednja gustina Ceresa 
slicna onoj Merkura ј Zemlje. 

Dve godjne ranjje Hans G. Hertz је 
odredjo masu asterojda Veste i nasao 
da iznosi 1.2 х 10-10 Sunceve mase. 
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Ovo је na~ao iz pertиrbacija koje Vesta 
proиzrokиje и kretanjи ast~rшda 197 
Arete. Ako оvи masи kombшщemo sa 
Ba.rnardovom mikrometarski izmereno~ 
velicinom Veste, dobijamo. daleko v_еси 
gиstinи , иpored ljivи s~ gиstшom gvozda. 

Medиtim , naJПOV IJI radov1 engleskog 
astrono:пa David-a А. Allen-a роkаzщи 
da Vesta mora biti veca i prema tome 
manje gustine no sto se pr~tpos_tav1Ja1o. 
On је merio toplotno zracenJe koJe Ve~ta 
emitиje kao rezиltat sиncanog. zrace~Ja. 
Iz ovoga је mogao izracиnati precшk 
Vestc, pod prctposta\•kom da Ј С О\'З Ј 
asteroid loptasto crno telo. Tako ЈС 
dosao do iznosa б020 kilometara na mesto 
Barnardove cifre od 3840 k1lometara. 
Naшre, 227, 258, 1970 R. D. 

Komet АЬе 1970 g. - З. srpnja ! 97~. 
god. japanski astronom АЬ~.' . otkrю • ЈС 
do sada nepoznati kon1e~, koJ~ Је. kao sto 
је to иоЬiсајеnо nazvan ПJCf?O:'Im 1me~om . 
Као difиzni objekt 9. pr1V1dne v~~~с.ше 
АЬе је doticni komet otkrю и zv!Jezd_u 
Ovna, nedaleko r;. (alfe) Ovna. Iz .. z.vl
jezda Ovna komet је presao и zv!Jez~e 
Trokиta zat.im Andromede, dok se Је 
tokom kolovoza, rиjna i listopada kretao 
zvijezdima Cefeja, Zmaja, Herkиles~ 1 
Sjeverne Krиne. Prema . proracиn.1ma 
astroпoma Candia, а nezav1sno od щеgа 
jos i dr. В. G. Marsd~na te dr .. z. Se
kanina staza kometa ЈС parabo\Icka, а 
sijece ekliptikи pod kиtem od 1 ~б,5 
stиpnjeva. Tacno prema pror~cишma 
komet је perihelom pro~ao 20. \1stopada 
na 170 miliona kilometara о? Sиn~a. 

Tokom rиjna c\anovi ZvJezdarшce 
HPD-a и Zagrebи, promatrali sи komet 
dok је grt~pa clanova и sasta~и: H~r~a 
:Zeljko, Jeny Ruder i P~v\ovs~ Kr~~Imir 
vr~ila sistematska, prec1zna mJereщa P?
zicije kometa (vizueln?. i fotografski), 
prividne zvijezdane ve\icшe. te struk~re 
sarnoga kometa. Takoder Је odre~1van 
kutni promjer kometa. Promatraщa su 
vrsena pomocu glavnoga teleskopa nase 
zvjezdarnice : Zeiss refraktor~ 1_ 30/ 19 50т~. 

Komei se је mogao ';IdJetl kao. d!
fuzni objekt oko б magшtu~e, sa 1zra: 
zitom centralnom kondenzac~Jom .. Kutш 
promjer mu је sredinom rщna Ь_ю . о~~ 
10'. Rep kometa, kojega _su. prlmJetlll 
ра i snimili .n~ki . ~~ten -~~ SAD:~' 
mi nismo uspJeli v!dJetl, na)vJe~ova~!Je 
zbog \osih uvjeta za .. promatranJe _(dlm, 
prasina, gradsko sVI)et1o) te MJeseca 
koji se је tada nalazю na . nebu.. . 

· Pavlovski Kre.fJmtr 

Komet АЬе 1970. g. snimljen /0. /Х 
1970. 11 20h 40m UT teleskopom Zeiss 
130/1950 mm zagrebalke Zvj~zМ.rnic~ па 
filnш Kodak Рlш - Х os)eti]IVOS~J 22 
D I N -а . Ekspo zicija је tr·ajala 20 . m1111~ta. 
Snimio Pavlovski Kreiimir, suradmk ZVJez
darnice Hrvatskog prirodoslovnog dl'ttitva 
и Zagrebu. 

ГИГ АIПСКИ РАДИО ТЕЛЕСКОП 

у институту радио физю<е УI<рајинсl<е 
СССР у Харнову пуштен је у рад ~?ви 
гигантс1<И радио аелесноп "УТР-2 за 
истраживаље у области денаметарсне 

радио астрономије . 
По ефентивности површине и зе

нитном правцу , ноја износи 150.000 м•, 
иема му равног у свету. "УТР-2" омо
гуhује посматраља небе~ких тела на 
одстојаљу од десет милиЈарди светло

сних година. 

У радио телескопу има 2040 широ~о 
тракастих антенских вибратора, чи)а 
укупна тежима износи 1500 тона. Д~а
пазон љегових радних фреквенциЈа : 
десет до двадесет пет мегахерца .. Ори
јентација тог радио телескопа, КОЈИ има 
конфигурацију налик на .,Т", у правцу 
север-југ · је 1860 метара, запад-исток 
900 метара и просечну ширину антен
ског поља 51 метар. За управљаље 
радио телескопом користи се нарочита 
електронска рачунска машина. 

Укупна дужина подземних кабел
ских веза .,УТР-2" хзноси 400 кило
метара. 

Радио телескоп може истовремено 
примати ·космичка радно зрач~ља са 
пет праваца на шест фреквенцИЈа, а за 
то се користи тридесет раднометара. 

Г. Бороцки 
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Radio test teorije relativiteta. - Od 
godine 1919. astronomi pri svakom pot
punom pomracenjи Sиnca snimajи predeo 
oko zamracenog Sиnca da Ьi izmerili 
savijanje zvezdane svetlosti koje predvida 
teorija relativiteta. Shodno Einstein-ovoj 
op~toj teoriji relativiteta savijanje zraka 
koji prolazi sasvim Ыizи Sиnca mora 
iznositi 1.75 lиcne sekиnde , dok је za 
druge zrake skretanje obrnиto proporcio
nalno najmanjem odstojanjи od Sиncevog 
sredista. 

Fotografska posmatranja sи delikatna 
i teska, ali роkаzији skretanje priЫizno 
onome koje је Einstein predskazao. 
Medиtim, ova nisи и stanjи da pokazи 
da li је ovaj iznos tacno 1. 75 iii l . б5 
sekиnde koliko sada predvida nova ska
larno-tenzorska tcori ja relativiteta Brans
-Dicke-ova. 

Na Kalifornijskom institиtu tehno
logijc иspesno sи, tи skoro, primenjcne 
metode radio astronomije od strane dvc 
grиpe naиcnika . Oni sи merili relativne 
polozaje kvazara ЗС-279, и odnosи na 
kvazar ЗС-273, od kojih Sиnce okиltira 
onog prvog svake godine 8. oktobra. 
Drиgi kvazar, ЗС-273, koj i је 7 stepeni 
da\je nikad se ne priЫizi Sиnси toliko 
da Ьi ти se zraci osetno savija\i. Вilo је 
moguce pratiti kvazar ЗС-279 sve dok 
nije Ьiо od Sиnca иdaljen 2.5 Sиnceva 
precnika. 

Jedna grиpa koja је radila na frek
venci od 9б02 megaherca, иstanovila је 
da је skretanje na samom Sиncevom rиЬи 
iznosilo 1. 77 sekиnde. 

Druga grиpa radila је na frekvenci 
od 2388 megaherca i njihov је rezиltat 
1.82 1исnе sekиnde. 

Obadva se nalaza dobro slazи sa 
Einstein-ovom kvotom od 1.75 sekиnde. 
Medиtim, posto obadve grupe imajи 
eksperimentalnи nepreciznost od oko 
10 procenata, nalazj ni jedne grиpe ne 
protivrece Brans-Dicke-ovom predska
zanom iznosи od 1.б5 sekиnde . 

Sky and Telescope, 
1970, septembar, 139 R. D. 

Nedavno је u Herstmonceux-u 
izvrsen niz merenja radija\nih brzina 
zvezda klasa А5 i Fб, pri сети је obиhva
cen Ьiо i niz linija и Ьliskoj иltraljubl
castoj oЬ\asti. То је Ьilo mogиce иciniti 
s obzirom da је uz reflektor od Зб inca 
koriscen spektrograf sa resetkom. 

Namera autora D. Н. Р. Jones-a i 
С. Margaret Haslam Ьila је da se za 

27 zvezda za koje se na osnovи Ьоје i 
sjaja sиmnjalo da sи promenljive tipa /) 
Scиti, иtvrdi da li to i јеsи. Те promen
liive, naime, pokazuju veoma interesantnи 
osoЬinи da u okvirи jedne periode menjajи 
radijalne brzine i do 20 km/sec. Periode 
sи im, ро pravilи, krace od 0.2 dana, 
а spektralna klasa pada oko FO. Od 27 
иzetih zvezda samo jedna od njih , HD 
107904 је mogla poиzdano da se иvrsti 
и tu klasи promenljivih. Jos 5 drиgil1 
и granicama greske i dalje ostajи pod 
sumnjom. 

}. M ilogradov- Tur·in 

BiЬii og rafija 

Тhе Dwarf Novae j olm S. Glasby, 
ComtaЫe, Londoп , 1970, 293 str., [ 
3.00 net. 

Knjiga "The D\varf Novae" ј. S. 
Glasby-a је delo posveceno posebnoj 
klasi promen\jivill zvezda kojima Ьi na 
пasem jezikи odgovarao naziv patиljaste 
nove zvezde. То sи objekti tipa U Gemi
norиm i Z Camelopardalis - zvezda 
koj e povremeno menjajи svoj sjaj, cak 
i do 5 i б zvezdanih velicina, na nacin 
koji је slican onome koji је zapazen kod 
novih: sjaj naglo raste а zatim sporo 
ора<ја . Vremenski razmak izmedи uza
stopnih maksimиma nije isti cak ni kod 
jedne te iste zvezde; и prosekи оп iznosi 
nekoliko desetina dana. 

Ono sto је kod tih zvezda narocito 
zanimljjvo to је cinjenica da one роkаzији, 
kao i povratne nove, istи vezи jzmedи 
promene sjaja i periode: иkoliko је pro
mena sjaja veca иtoliko је sama perioda 
dиza. 

Iako su na pocetkи ovog veka samo tri 
zvezde ovog tipa Ьile poznate, daпas taj 
broj premasиje stotinи. Ogroman mate
rijal је skupljen velikim delom zahvaljи
jиCi britanskim, americkim i novo-ze
landskim astronomima amaterima. U 
zadnjih nekoliko godina, spektroskopska 
i fotoe\ektricna posma,tranja na Mount 
Palomar-и ј Moиnt Wi\son-u nadovezana 
sи na stari posmatracki materijal, sto је 
kao rezultat dalo razиmevanje pojava 
koje se dogadajи na patu\jastim novjma 
i njima srodnim objektima. 

U posmatranjи tih zvezda, aиtor ove 
knjige Ьiо је aktivan иcesnik. U danasnje 
vreme on је direktor grиpe za promenljive 
zvezde amaterskog иdrиzenja British 
Astronomical Association ј clan је glavnog 
astronomskog drustva Britanije - Royal 
Astronomical Socjery. 
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Ј. S. Glasby је proЫem patuljastih 
novih izlozio иglavnom sa posmatrackog 
stanovista. То је razиmljivo s obzirom 
na polje njegovog interesovanja а i s ob
zirom da је teorija patuljastih пovih tek 
zadnjih godina postigla vidniji napredak. 
Sva teorij ska pitanja sи и ovoj knjizi 
data samo kvalitari vпo. Ропеkа formиla, 
najcesce rezиltat slozenih racuna, moze se 
smatrati da је и О\'Ој kпjizi data samo kao 
ilиstracija rada teoreticara iz te oЬiasti . 

Uvod и kome sи dati osnovпi ast.ro
nomski pojmovi srazmerno је kratak. 

Glavпina knjigc је podeljena па dva 
dela. U prvom delи opisane s и osoЬine 
patиljas tih пovill zvezda пjima srodnih 
W Ursae M ajoris promeпljivil1 i novih 
zvezda. U tom delи iznet је i pregled 
nasih danasпjih teorija о njima. U drиgom 
delи kпjige dat је opis svake danas po
znate patиljas te поvе ропаоsоЬ. Pri 
tome је роsеЬпо data grupa ripa Z Camelo
pardalis. 

Prvi deo poCinje istorijom otkrica 
patuljastih novih, od 1855. kada је 
Ј. R. Hind posmatrao prvu zvezdи tog 
ripa - U Geminorиm, ра sve do da
nasnjih dana. Za time slede poglavlja 
о promenama sjaja i о spektrima patи
ljasrih novih. Odvojena poglavlja sи 
posvecena patиljasrim novim kao dvojnim 
sistemima, pitanjи njihovog srednjeg 
apsolиtnog sjaja, masama, vezama sa 
srodnim zvezdama i naglom povecanjи 
sjaja patuljastih novih. Posebno је raz
matrana i neoЬicna osoЬina podvrste 
Z Camelopardalis da dиgo zadrzava 
povecan sjaj i posle maksimuma. 

S obzirom da је hteo da napise mono
grafijи о tako иskoj klasi zvezda а i da 
istovremeno prиzi tekst sreden ро ve
likom Ьrоји poglavlja, aиtor је upao и 
preterana ponavljanja. Sem toga aиtor 
nije иsрео da dos\edno prvo иpozna 
citaoca sa pojedinim pojmovima ра tek 
posle da о njima diskиtuje. Та . cinjenica 
medиtim, ne smeta previse da Citalac 
bude ponesen uzbиdljivoscи price о 
patиljastim novim. 

Proucavanjem svetlosti koja nam od 
njih stize, saznalo se, naime, da sи izgleda 
sve patиljaste zvezde tesni dvojni sis
temi pri сеmи је primarna komponenta 
veoma vre\a p\avicasta zvezda а sekun
darna komponenta hladnija i crvena. 
Sekundarna komponenta ima znatno veC:i 
poluprecnik iako је samo neznatno ma
sivnija. Iz nje stalno istice gas prema 
p\avicastoj komponenti tako da је, kao 
rezultat, oko p\ave zvezde formiran ga
soviti prsten. Ovu sliku је veoma impre-

sivno ostvario D . Pockne\1 na zastitnom 
omotи knjige. Povremeno, crvena zvezda 
se poma\o nadima, zbog cega se strиjanje 
gasa prema plavoj komponenri povecava. 
Posto hladniji gornji s\ojevi predи и 
prsten, donji slojevi crvene komponente 
postajи vid\jivi, tako da se doЬija иnsak 
da је zvezda naglo postala vre\ija. ·тај 
efekat se na Zemlji zapaza kao nag\o 
povecanje sjaja. Za sve to vreme оЬе 
Z\'ezde se velikom brzinom krecи oko 
zajednickog tezista tako da se kod pogodno 
postavljenih parova moze posmatrati 
pomracenje jedne zvezde drиgom . 

Ova slika prcdstavlja krиnи dosa
dasnjih ispitivanja i, prirodno, cini sиs
tinsko srediste knjige. Da Ьi poneke 
pojedinosti sto bolje objasnio, aиtor је 
иkljиCio и knjigu i neka dopиnska pitanja 
kao sto sи proЫemi isticanja gasova kod 
drиgih parova i sl . 

Drиgi deo knjige иglavnom се 
koristiti oni citaoci koji se sami bave 
posmatrackim radom. Detaljni opisi poje
dinih zvezda sи iпteresantni sanю za 
one koji te podatke imajи namerи koristiti . 
Меdи pobrojanim zvezdama ima nekoliko 
koje sи danas pod sиmnjom da sи pa
tиljaste nove, sto aиtor nije naveo. 

Pri krajи knjige dato је izlaganje 
proЫema povezanih sa posmatranjima 
patиljastih novih, sa posebnim nag\askom 
na mogиcnost amaterskog rada. Iako је 
glavni teret odgonetanja tajni rih zvezda 
na spektroskopskim i fotoelektricnim is
pitivanjima, sto moze Ьiti predmet rada 
samo velikih opservatorija, u naиci 
jos иvek ima mesta za doprinos koji 
amateri astronomi mogu dati. S obzirom 
da patиljaste nove spadajи medи najmanje 
sjajne promenljive zvezde (veC:ina је 
slaЬija od 10 prividne veliёine), teleskope 
precnika manjeg od 15 ст za njih nema 
smisla upotreblti. Izиzetak sи za sada 
samo SS Cygni i VW Hydri, ра i U 
Geminorиm, donek\e. Takve instrumente 
posedujи danas mnoga amaterska drиstva 
ра ёаk i pojedinci. Zbog toga иpиtstva 
Ј. S. Glasby-a mogu Ьiti od koristi onima 
koje ova knjiga роvисе da posmatraju 
sami. Aиtor doduse pretpostav\ja da 
citalac vec ima siroka znanja о posma
trackoj tehnici i instrumentima uopste. 

Knjiga se zavrsava pregledom svih 
"kataklizmickih promen\jivih", u kome 
se daje opsiran rezime onoga sto је и 
knjizi izlozeno. 

"The Dwarf Novae", и celini, pred
stavlja zanimljivu knjigu, pisanи za !jи
Ьitelje astronomije. 

jelen<J Milogradov-Turin 

ASTRONAUТI "ЛРОLА 14" NA MESECU 

Uredaji iskrca?i na Me.se.cu.: lan.sirni uredaj za seizmicki opit (napred), pirotehnicki 
maiJ (u sredana) 1 kolaca sa alatom (u desnom gornjem uglu). 

Kamenje na Mesecu. Cekic astronauta dug је ЗS cm. U donjem Jevom uglu 
senka snimatelja. 



• 

Zanimljiv snimak posade "Apola 14". lza zastave radio stanica. Desno Meseёev modul 
delimiёno zaklanja Sunce i rasipa njegove zrake. 
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АСТРОНОМСКО ДРУШТВО "РУЂЕР БОШКОВИЋ" БИЛО ЈЕ 

ПРИНУЂЕНО ДА УНЕКОЛИКО ПОВИ И ПРЕТПЛАТУ НА "ВА

СИОНУ" ЗБОГ ПОСКУПЉЕЉА СВИХ ТРОШКОВА ОКО ЉЕНОГ 

ИЗДАВАЊА. МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ ДРУШТВА И ПРЕТПЛАТНИЦИ 

ДА ОВО УВАЖЕ . ПОСКУПЉЕЉЕ ВАЖИ ОД ПОЧЕТКА 1971. ГОД . 

УМОЉАВАЈУ СЕ СВИ КОЈИ ТРАЖЕ ПИСМЕНИМ ПУТЕМ РАЗНА 

ОБАВЕШТЕЉА ОД АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА "РУЂЕР БОШ

КОВИЋ", НАРОДНЕ ОП СЕР ВА ТО РИЈЕ И УРЕДНИШТВА "ВА
СИ ОНЕ" ДА УЗ СВОЈЕ ЗАХТЕВЕ ПРИЛОЖЕ ПОШТАНСКУ .. МАР·-

КУ ИЛИ ДОПИСНИЦУ ЗА ОДГОВОР. 

У р е ђ ие ачк и о д бор 

БОЈАНА АЛЕКСИЋ, ЈОВАН ГРУЈИЋ, Др РАДОВАН ДАНИЋ , 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ , Инж. ДРА ГУТИН КНЕЖЕВИЋ , ЈЕЛЕНА МИЛОГРА

ДОВ-ТУРИН, Др БОЖИДАР ПОПОВИЋ И11ж. АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 

14 Др ЂОРЂЕ ТЕЛЕКИ 

Од1о в орни у ре д ник 

НЕНАД }АНКОВИЋ 

Насловну сШрапу uJpaдuo ПЕТАР КУБИЧЕЛА 

ВАСИОНА, часоnис за астроном и ј у и астронаупшу . И здаје 
Астрономс1ю друштво "Руђер Бошновиli. ' , уз учешli.е Реn убли
ЧЈ<е заједнице за научни рад СР Србиј е. Годишља nретnлата 
за нечланове НД 12, за чланове НД 1 О за учеюше свих шнола 
ано nоруче од i едном најмаље десет nримераЈ<а no Н 6, за 
шюстранство НД ЗО. Поједини број НД З - Власюш и изда
вач Астрономсно друштво "Руђер Бош•ювиli. ', Београд. Уред
ништв 11 адм 11нистрацнја : Београд, Народна оnсерваторија, 
Калемегдан Горљи Град . Тел. 624-605. Претnлате слати у 

Ј<Ор11СТ раЧ)'На број 608-8- 1044-5. 

Штамnа : Издавачка устаноза "Научио дело", Београд, ВуЈ<а I<apaџнli.a 5 
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ВЕНЕРА: ШТА О ЊОЈ ЗНАМО? 

ГОДИНА XIX 
1971 БРОЈ 2 
БЕОГРАД 

Лењинска 1970. обележена је новим достигнуkима совјетсне космичне науке 
и технине; носмични геолог - "Луна-1 б", носмични самоходни аnарат "Луноход-1" 
- доказали су огромност прогреса сов ј етсних аутоматсних станица. Са љима почиље 
нова ера исnитиваља даленог носмоса, 1<а1<0 у изучавању природе Месеца тано и у 
извршаваљу астрофиз1·rчних истраживаља са љегове површю-Је. 

Није заборављена ни друга наша носми<rна "сусетна" - загонетна nланета 
Венера : ма да је минимално растојаљс , на 1юјс се она приближи Земљи , оно 40 ми
лиона км. 

Венера - друrа nланета од Сунца. I<pefie се на сноро нружној путаљи на да
љини од оно 108 милиона км од Сунца . Дужина једне венеријанске године је 224,7 
земаљских дана , nолуnречню< Бенере је за 620 кАt маљи од nолуnречиика Земље, 
маса јој је нешто вefia од 80% Земљине, а средља густина је иста нао Земљина . Због 
близине Сунца, Бенера nри"1а сноро два nута више Сунчеве енергије, али се рефлек
товаљем од љеног сталног и густог облачног пренривача одбија два пута више него 
од Земље, тако да се може сматрати да је прилив енергије на овим nланетама при
лично исти. 

Захваљујуkи савршенијим радиоастрономским nосматраЧI<им методама и лан
сираљем космичних аnарата , последљих десетан година, поназаио је да се Бенера 
и Земља принциnијелно разликују међусобом , и тиме се иснључује nрестава о Бе
нери као о nланети близанцу Земље . 

Констатовано да је периода обртаља Бенере оно своје осе 243 пута дужа од 
трајаља земаљских дана , а да се ово обртаље врши у обрнутом смеру него што је то 
случај код Земље и других планета. У тону једне венеријансне године, Сунце на 
Бенери излази и залази два пута , а дужина венеријансног дана износи 116,8 земаљ
ских. На овој nланети нема сезонсних nромена. При сваном приближаваљу Земљи, 
Бенера нам увен поназује исту страну. 

Површина Бенере може се "видети" са Земље само у релативно уском диаnа
зону радиоталаса , дужине приближно од оно 3 до иенолино десетина цм, за ноје је 
атмосфера довољно прозрачна. Спентралие нараЈ<теристине иифрацрвеног зрачеља 
омогуfiиле су упознаваље неких хемијсних нарантеристина Беиерине атмосфере и 
nриближио оцељиваље темnературе и притисЈ<а на нивоу облачн0г слоја. Међутим, 
оnтична мереља нису била у могуfiности да одговоре на питаља о параметрима атмо
сфере испод облака. 

Крајем педесетих година радиоастрономи nриметили су необично високу 
Бенерину тсмепратуру по радио сјају - реда 300-400°С. Настале су хипотезе -
о nланетсној супергустој јоносфери, о тиљајуfiим елентричним nражљељима у ље
ној атмосфери, о генерацији зрачеља при кретаљу елентроиа у маrиетном пољу и о 
другим механизмима "нетоnлотие" природе радиозрачеља . Међутим, nитаље извора 
високе температуре по радио сјају као и Бенерине атмосфере и површинске темпе
ратуре није било коначно решено. 

Била је још већа несигурност у оценама величнне површинског притиска -
од јединице до ненолико стотина атмосфере. Зато су основни задаци научног nро
грама аутоматсних станица "Бенера-4, 5, 6, и 7" били тражеље одговора на ова 
принципијелна nитаља. 

Најважнији резултати лансираља станица "Бенера-4, 5, и 6", били су непо
средна одређиваља хемиј<;ког састава Беиерине атмосфере. Супротно очекиваљима, 
атмосфера се nоказала не азотиом, него уrљендиоксидном. Атмосфера, наиме, са
држи 95-97% гаса уrљеидиоксида, дон количина азота, ано она уопште и постоји, 
није вefia од 2-3% . Прантично нема кисеоника у Бенериној атмосфери, док је коли
чина воде паре у близини облачног слоја мања од једиог процента. 
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Станице тиnа "Венера" nочеле су давати информације, о онружујуhој среди
ни, nри температури од оно 25 •с 11 nритисна nриблююю од оно 0,6 атмосфере и нз
шили су сонд11раље ноhне атмосфере nланете све до нивоа где је температура веh 
325•С, а nрнтнсан до 27 атмосфера . 

I<ao што су по1шзала мереља висина, овај ниво је удал ен од nовршине пла
нете свега оно 20 101 . На делу спуштаља сонде , температура се повеhавала брзином 
од оно 8,5•с на сваю1 кАt . Ованва нзмена темnературе у угљендиоl<сидној атмосфери 
одговара адиаGатсном занону нод нојег долази до мешаља гасова по вертинали -
НОI·tеенција. Није било, међутнм , могуће са увереношћу тврднти да танав за1юн 
остаје неизмељен све до nоврш~ще или да се меља nрофил температуре а да се близу 
површине образује изотермичю1 нли ча1< и ннверзионн слој. Од овог је зависила 
процена температуре и притисна на површшш н ј н су рачунсни изведени из одго
варајуhих ~юдела Венери:не атмосфере. 

Лансираље станице "Венера-7" омогућило је да дамо сигуран одговор на ова 
питаља. Први носмичЈ<И апарат , по нонструнцији фантични један батиснаф ноји се 
спушта у Оl<еан на дубине од неноmшо км (nретпостављало се да не притисан у Ве
нериној атмосфери бити баш танав !), достигао је површину планете. А1<о томе још 
додамо и то да је овај апарат издржао веома висо1<е температуре , 1юје су осетно веhе 
од температуре тоnљеља олова и ци.ю<а , да би обезбедио фу1шционисаље аnаратуре 
и предају информације на Земљу, постаје јасно нолино сложених научно-техничних 

задатана треба реШlпи при сnуштаљу на Венеру . 
Ствараље аутоматсне станице "Венера-7" је нови успех совјетсне Ј<ОСМИЧI<е 

технине , још један триумф аутоматсних апарата- истраживача , ноји раде при веом~ 
тешним условима, на десетине милиона К-'' од Земље. Резултати мереља "Венере-7 
дали су јединствену научну информацију. Сада са доста сигурности знамо да је тем
пература атмосфере па планетиној површи:ни 475 ± 2о•с, а nритисан 90 ± 15 атмо
сфера. Према томе Венера има необично моhну , веома загрејану атмосферу чија је 
густина свега петнаест пута маља од густине воде. 

Аутоматн морају помоћи при одговору на један од најсложе1шјих питаља са
времене планетологије : нанви су процеси предходили развитну тоmшо својеврсних 
услова на Венери, ноје су геохемијсне занономерности и физиЧЈ<И механизми иза
звали тано ветше разлине у струнтури спољних пренривача суседних планета -
атмосфера Земље и Венере. 

Полазеhи од хипотезе о јединственом nостанну планета Сунчевог система 
из гигантсно1· протоnланетног облана, може се претпоставити да је првобитни са
став љихових атмосфера (од пре оно 4,5 милијарде година) био приближно једнан 
и сличан средљој расnростраљености хемијсних елемената на Сунцу. У тону еволу
ције, међутим, највише распростраљени елементи - водониЈ< и хелијум - били су 
задржани само од стране хладних масивних планета , ноје су се , у основи , из ових 
гасова формирале на nериферији Сунчевог система. У састав чврсте железно-сили
натне фазе, Сунцу најближих планета Земљине групе ушли су маље Ј?аспростраље
ни и тежи елементи - тиnа метала , онсида, сулфида . Планете губе на)ланше гасове 
због бенства (дисипације) љихових моленула у васионсни простор и то све интен

зивније што је маља маса и темnература планете. На Марсу - например -не за
држава се чан ни атомсни нисеонин, а у веома ретној Месечевој атмосфери нема 
гасова чија је моленуларна маса маља од аргонове. 

Гасовити састав атмосфера планета Земљине групе настао је пре свега на 
рачун вулнансних еруnција, ноје су биле праћене процесима диференцијације nла
нетнне материје у нори . Разлог овоме је грејаље у планетсном језгру топлотом ра
диоантнвног распадаља. Водена пара и угљендионсидни гас чине основни састав 

вулнансних гасова, дон у љима маље има уrљенмононсидног гаса, хлоро- и флуоро
-водонина. Спентроснопсни је нонстатовано љихово присуство у Венериној атмо
сфери. Могуће је да је пре две-три милијарде година, Земљина атмосфера имала 
приближно исти састав. Али се Земљина атмосфера очевидно радинално изменила, 
нао резултат процеса фотосинтезе и nојаве слободног нисеонина у љеној атмосфери, 
нао резултат настанна биосфере . Ово је, затим, изазвало онсидасаље амонијана, чега 
има у вулнансним гасовима, и прелаз велиних ноличина азота у атмосферу. Угљен
дионсидни гас, хлоро- и флуоро-iюдонин и разна сумnорна једиљеља, стуnили су 
у реанцију са биосфером и чврстом материјом nланете. При умереној температури 
површине и атмосфере, Земља је сачувала воду, чија се основна маса нонцентрисала 
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у онеанима, ДОЈ< су различита једиљеља угљендиоЈ<сидног гаса - нарбонати - ушли 
у састав седиментнњх стена. 

По свему судећи, Ненсрюiа бm1зюЈа СуЈщу предодредила је нара1пср еволу
ције љене атмосфере и једЗЈi је од основних разлога ноји су довели до садашљег 
стаља, до постепеног сушеља nланете . Ово су највероватније изазвала два основна 
фантора: разлагаље (дисоцијација) молекула водене паре под упщајем Сунчевог 
удтраљубичастог зрачеља и шпензивно продираље (дифузнја) моленула у горљу 
атмосферу , где је веднч.ина Сунчеве енергије довољна да се оствари процес дисо
цијациЈе. 

У Зе,\\љиној атмосфери има ~шого 1шсеош 1Ј<а ноји задржава Сунчеву Ј<ратно
таласну радиЈаЦИЈУ изнад сто к,и, дон на Невери нисеонина пра!ПИЧЈЮ нема и ултра
љубнчасто зрачеље може да допре ниже. Uсим тога темnература изнад облачног 
слоја Ненере је нешто виша него на Земљи . Ово омогућује лаЈ<ше бежаље водонина 
у међупланетарни простор, и због тога Ј3енера има просторну "водоничну норону". 
Кнсеошш, ПЗЈ<, ступа у реЗЈщију онсиднсаља са тврдом нором и атмосферсним 
гасовима што делИЈiшчно омогућу)е задржаваље доминирајуће нонцентрације угљен
дионсидног гаса у Ненерюю) атмосфери до велшшх вис~ша. 

При повећаљу темnературе, nритисна и суше, значајно се повеhава издвајаље 
угљендионсидног гаса из нарбоната у атмосферу. При тано висоним тедшературама 
и притисцима на nовршини Невере, на1ше је измерила "Венера-7" у љену атмосферу, 
према nроценама, прешло је лрибдижно толю<О угљендионсида нолино има у веза
пом стаљу на Эемљи. Ано би се температура на Земљи повећала до Венерине тем
пературе, nритисан у Земљю-юј атмосфери био би још веhи него на Венери . Реч је 
о томе да припЈсЈ<У од оно сто атмосфера, због ослобађаља угљендиш<сида, треба 

додати још и испараваље онеана, што би дало још оно триста атмосфера - танав је 
средљи nритисан Эемљине хидросфере. 

Физично-хемијсни nроцеси у атмосфери и на планетиној nовршини међу
собно су повезани. Uсобине атмосферс~<их параметара nрсдодређују ноличину раз
личитих гасоuа у атмосфери, а топлотш1 режим и динамина атмосфере неnосредно 
зависе од хемијсЈ<ОГ састава атмосфере. Анализа модела Венерине топлотне равно
теже дозвољава ~нШЈљеље да су на љој најефентнији nроцеси радијативно-нонвен
тивне топлотне размене по вертинали и цирнулације у меридиалном правцу, ноје 
изравнавају температуру енваторијалних и поларних области. Једнаност ових тем
пература недавно су nотврдида радиоастрономсна ~1ереља. 

::!алиха топлоте у Ненериној атмосфери је огромна, стотину nута је веhа од 
ноличине топлоте ноја се губи, у тону венеријансних ноћи, и зато дневне промене 
температуре на планети, према теоријснИЈ\1 проценама, нису веhе од једног стеnена. 

Венерину висону површинсну темnературу најлаi<Ше је објаснити утицајем 
ефента тзв. ста1шене баште. Ово је везано са веома јаним енранизирајућем утицајем 
смеше угљендионсидног гаса и водене паре на топлотну радијацију што се повећава 
растом температуре и nритисна у атмосфери. Још се не може реhи да ли се "станле
но-баштенсни" ефенат остварује почев од површине или он делује само на већим 
нивоима. Ово зависи од тога да ли је атмосфера nрозрачна за Сунчеву светлост све 
до површине или се Сунчеви зраци задржавају изнад тога. У овом последљем слу
чају, предаја енергије нижег слоја атмосфере може се остварити, например, на рачун 
"дубоне цирнулације", тј. адиабатсног грејаља гаса nри љеговом слуштању у ду
бину. Није иснључено да дејствују и други механизми, рецимо одређени nрилог 
може дати унутрашња темnература планете. 

Венера нрије од нас много тајни . Например, од огромног је интереса нанва 
је струнтура и састав венеријансних облана. Израђене су многе хипотезе о љиховој 
природи, ма да по нашем мишљељу, највише је вероватно да су облаци састављени 
од ледених нристала, nриближно МЈН<ронсних размера. Веома су нејасни и процеси 
ноји се одигравају у висоној атмосфери Венере и нарантер струјаља плазме Сун
чевог ветра оно ље. Познато је, наиме, да Венера прантично нема сопственог маг
нетног поља и зато се љен међусобни утицај са онружујуhом носмич1юм средином 
остварује сасвим на други начин него на граници Земљине магнетосфере - али овај 
механизам није у целости познат. Нема убедљивих објашљеља о разлозима ано
малне ротације Венере оно осе и цирнулације врха венеријансних облана, са периодом 
од оно четири Земаљсна дана, у nравцу ноји је супротан обртаљу планете- нано је 
то зарегистровано са Земље при посматраљу у ултраљубичастој светлости. 
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По свему судеliи Венерина површива је усијана, слабо осветљена , безжн.вотна 
пустиља , вероватно са довољно сложеним , ма да и изравнапш рељефом. Висона 
температура на површюш иснључује могуliност постојаља живота земаљсtюr типа , 
ал.н не треба одбацитн прнсутност простtiХ животии .. ...: формн у облацима, где су 
услови потnуно повољнн н сноро одговарајуliн Земаљсни"" · 

Извођељем разних мереља, помоliу носмичних апарата, у атмосфери и на по
вршюш ове планете и даљим развојем истраживачких метода са Земљtше површнне, 
nриблнжава,,ю се nознаваљу AU:IOПLX Венериннх тајин. 

Превод: Т. Ђ . 
М. Маров, 

наИДИДаТ фИЗИЧl<О-МаТеМаТИЧЮLХ иауна 

ЗЕМЉА СЕ ШИРИ? 

(Крај) 

Појава Земљtщих вештачюtх сателита и љихово норишliеље у геодетсној 
пранси значи нови Ct<ot< у упознаваљу облина Земље. Да је стварно реч о сноt<у, 
иена одмах послужи овај податаt< о спљоштеиости ноји је изведен из сателитсю1х 
посматраља : 

(Х = 1 :(298,24 ± 0,01 ) 

AI<O упоредимо тачност ове вредности из сателитсних мереља са онима добијеним 
нласичним методама , видимо одмах велюш значај сателита у савременој геодетској 
пранси . 

Узимајуliи у обзир сва геодетсна градусна мереља, сва гравиметријсна мереља 
и све податне санупљене посматрањем вештачних сателита, изведен је елиnсоид са 
оваквш1 елементима : 

а = 6 378 163 ± 21m и (Х = 1 :(298,24 ± 0,01) 

На основи тога је Међународна астрономска унија 1964. године усвојила елипсоид 
са следеliим t<арантеристинама: 

а = 6 378 160 т и (Х = 1 : 298,25 

При томе се наводи да је највероватније да се а налази између 6 378 080 и 6 378 240 т, 
а а између 1/298,33 и Ј /298,20. Овај елипсоид се користи код свих астрономсних 
обрачунаваља. 

Као што видимо, тачност познаваља Земљиног елипсоида је све вена и вefia . 
Сматра се да овај последљи наведени елипсоид не одступа више од геоида за ± 50 т . 
Питаље је, међутим, нолико је тачна ова процена, јер се поназало да је геоид у прин
ципу неопредељена величина. Тешкоhе су у томе што се испод ноитинената не може 
тачно одредити облин геоида. Шта сад урадити? Геодети су нашли правилно решеље: 
приступиnи су одређиваљу површине саме Земље - оианва l<анва је, а не геоида. 
И у тој анцији сателити такође пружа ју неоспорно велину помоh- могуfiе је, наиме, 
помоhу љих одредити положај сване површиисне тачне у јединственом ноординатном 
систему везаиом за центар Земље. Према томе предстоји иови квалитетан снон у 
упознаваљу праве фигуре Земље. 

Тачно не, али доста приближио, Земљу бисмо могли приназати нрушном или 
срцем. Сателитсна мереља су нас довела до сазнаља да је спљоштеиост јужие полу
лопте вefia него северне, а да је е1шаторски пресек Земље стварно елипса . Било је 
могуfiе ноистатовати да је јужни поларии полупречнин за оно 30 мнраliи од северног. 

Тачнија hiCpeљa, дакле, доводе до констатације да је Земља иесиметрично 
тело . Осим тога што је Земља "нрушна" или "срце", ш1а и других поназатеља неси
метричности. На северној полулопти претежио су нонтиненти, а на јужној онеани. 
На јужној поларној области се нашiзи нопно, а на северној океан. Итд. Неки научници 
тврде да су ове две полусфере антисиhiСТричне: једна је огледалсна слика друге. 
Питаље: зашто постоји разлика између те две полу лопте? Класична механш<а (помоfiу 
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rрави:rационе и центрифугалне силе) танву асиметрију не може објаснити - она 
указуЈе да Земља треба да Иhla форму обртног елипсоида . Земља, међутим, није 
!анве форме, него ЈС нрушна, срце или друго сложеније тело - према томе можда 
Је основано тврдити да на Земљи, осим вeli познатих сила, делују и силе асиметрије. 
Природу ових сила, ~leђyтllhl, не знамо. 

Из свега овога видидю да је био доста МУЈ<отрпан и дугачаЈ< пут до сададљих 
знаља о облнну Земље. Нисмо при нрају овог пута, али сдю вefi у таквој фази- реч је 
о тачности наших мереља - да треба да мислнмо и на то да ли су Земљииа форма и 
љен спољни лин непромељени у тону времена . Другим речи.ма: меља ли се форма 
Земље, нано he изгледати сутра, и , а.но је могуfiе , одrоворити наt<о је изгледала 
у прошлости . 

Ованву номплетну биографију Зед1љс немогуfiе је добити само из савремених 
астрономско-гсодетсних мереља. Из љих се једино може тврдити да се сада Земљrm 
облин. битио нс меља - барем не у танвом обиму rюји је доступан нашој садашњој 
мерио) тсхннщ! · Рецимо, астрономсt<о-геодетсна мереља (санупљена последљих не
нотшо_ децениЈа) нису могла са сигурношliу поназатн да се tюнтиненти међусобно 
помеl?аЈу - ано такшrх помераља и ид1а, она су реда пола метра за годину дана 
што ЈС ~асад "неухватљиво" из класичних мереља. Ако, међутим, постоје иене про~ 
мене НОЈе су реда величине неtютшо метара, оне се вefi могу- пажљи вом анализом 
- поназати. Тано је , на пример, Н. Н . Павлов, на основи податаt<а Међународне 
слrжбе времена, нонстатовао да су у вези са натастрофалнti.\1 земљотресом у Чилеу, 
маЈа 1960., н~ступиле иеr<е измене на Зе,\\љиној површини. Између јануара и маја 
1960. _дошл? Је до помераља у правцу запада сtюро свих делова Земљине површине 
- НаЈвеhе ЈС било помераље у зони земљотреса (16 А1), а најмаље на Евроазијсном 
континенту (1 ,2 ..11). 

Астрономсиих или геодетсtшх информација о променама димензије Земље 
У тону времена немамо и зато о прошлости Земље морамо тражити податне од других 
природних науна. 

Треба одбацити идеју да Земља, отнад је Сунчева планета, ништа се није 
мељала - нису се измениле ии љене размере , ни унутрашљост, нити спољни љен 
лин. Ми и сами вид~мо на Земљи елементе пролазности, а и цела астрономија говори 
о динамичиом развОЈУ васиоие нао целине. Зато је иајреалиије претпоставити да се 
У прошлости Земља мељала, меља се и данас, а таква је љена судбина и сутра. Али 
~ано се мељала одно~о кан? he се даље развијати? На ово питаље немогуfiе је дати 
Једнозначан о~овор ЈСр НИЈС лако санупити поуздане податке о прошлости Земље 
(за око 5 милиЈарди година нолино се процељује Земљина старост), и према свел1у 
томе предвидети љену будуhност. Али на томе се танође ради и у вези с тим желимо 
peliи ИСI<ОЛИКО речи. 

Од XVII века до средине XIX вена се уrлавиом веровало да се Земља веома 
брзо фо~мирала (свега за 6.000 година), добила је садашњу форму, а поједини детаљи 
на љеноЈ !lоврш':'ни створ~ни су. деловаљем Земљиних унутрашњих сила или пан 
силама ноЈе делуЈу на самоЈ љено) површини. Једни су сматрали да су планине, ие
равнине Земљине нор~, земљотреси и друге појаве последица вулнансног дејства 
(приврженици ове идеЈе добили су назив вулнанисти), дон су други (названи: непту
нисти) приписали креативну мofi деловаљу воде. 

Ове две крајље супротне идеје нису могле објаснити многе чиљенице. Зато су 
веh У прошлом вену тражене нове хипотезе о развитку Земље. Ано прихватимо тзв. 
Каит-Лапласову хипотезу о постанну Суичева система, тада се сама од себе намеli.е 
мисао о сталн<;>м сажима":'у Земље. Тано је рођена ноитранциона идеја. Земљу су 
упоредили са Јабуном, I<O)a се временом сужава, а ножица јој се набира. Геолошне 
чиљеи':'це, међутим, говоре да се опште сажимаље Земље не може констатовати, 
уочава)у се сажима!f'а само на поједи~им деловима наше планете и она не настају 
истовремено . . На ТОЈ основи створена ЈС нова хипотеза, тзв. пулзациона. Развила се 
дуrа дискусиЈа о томе да ли су у развитку Земљиног лина примарне силе помераља 
Зе~љине норе у ве!?тиналном или у хоризонталиом смеру. По једнима ноитииенти 
СТОЈе чврсто на СВОЈИМ местима, а по другима они су покретни. 

. . Ови други, тзв. мобилисти, прикупили су мноштво посматрачног материјала 
НОЈе Је говорило о вероватиости помераља континената. Ову идеју највише је уз
дигао Вегеиер, љегова концепција живи веh 60 година и она је била маље или више 
нападана, али се ипак одржала, па чак и учврстила. 
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Вегенер је пошао од једне очиrледности да се обалсни делови нонтинента 
међусобно допуњују- танав је , рецимо , случај са западном страном Африне и источ
ном страном Јужне Америне. Али није реч само о геометријсним сличностима. По
казало се да су и геолошни састави Афрнне и Јужне Амер1ше на њиховим атлантсi<О
ОI<еансним обалама слични. Пре 200-300 милиона година већи део јужне полулоnте 
Земље био је пренривеи ледом . Остатне тог леденог nериода налазимо у деловима 
Јужне А,\1ерине, у Јужној Африци, на Антарнтину, у Аустралији и у Јужној Индији 
- па се поставља питање: на но је могуће да се један јединствени лед е нн nренривач 
простире на толиюsм областима међусобно знатно удаљеним. Види се танође да су 
у геолошној прошлости исте животиље и биљi<С живеле и у Афр1щи и у Јужној 
Амери ии. 

Ка1<0 објаснити ове и низ других чнњеюща? Вегенер је nретnостаnио да је 
у даљњој прошлости постојао један једш1и l<онтинент (Пангеа) , но ји се пре 100-150 
милиона година распао и одвојени делови су, l<ao санте леда, плнвали на еластнчној 
подлози и дошли на садашље положаје (сл. 2). 

Ма нолиs<О је ово објашњење прi•Iмамљиво, прво треба дати одговор на ова 
основна питања: нанва је то сила H()ia помера нонтиненте и да ли је могуће пливање 

на подлози. На прво питање 
дуго није нађен задовољава
јући одговор, а ни данас не

ма доназа да је могуће пли
вање нонтинената. 

Сл. 2 Овако је Вегенер замислио йоложај конШиненаШа 
у йрошлосШи. Горња слика даје сШање йре 300 милиона 
година, средња йре 50 милиона година, а доња йре АШ-

лион година 

1933. године Хилrен
берг је развио једну нову 
хипотезу, ноја претпоставља 
ширење Земље. Сматра да је 
Земља ненад била тано мала 
(приближно два пута мањег 

пречнина него данас) да је це
ла њена површина била пре
нривена нором онанвог типа 

накви су нонтиненти. Тада 
још није било онеана, него са

мо плитl<их мора. Ширењеht 
Земље јещrnствена нора се 

ломи, поједини делови се 

удаљавају један од другога 
(али не пливањем, него l<ao 
две тачне на стално растућем 
балону), а између њих се ства
рају оs<еани, испод нојих нора 
је сасвим другог типа него код 

континената. 

Ова првобитна идеја 
насније је разрађивана. Нај
већи допринос у вези с тим 

дао је недавно преминули 

Еђед. Даћемо s<ратан приказ 
нених чињеюща ноје иду у 
прилог ове тзв. енспанзионе 

хипотезе. 

Астрономсна мерења 

показују да се брзина Земљи
не ротације стално смањује, 
па се зато дужина дана непре

нидно повећава и то за os, 
002 за 1 ОО година. Овај по
датак односи се на недалеку 

прошлост. А како је било у 
геолошној прошлости? Ин.-
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тересантно је да је за ово .питање доназе пружила биологија. Констатовано је да 
!<Орали сваi<Ог дана излуче Један минросi<Опски танак слој нречњана. Кад су услови 
повољни, ти слоЈеви су деољи, а нод суровијих услова тањи . Тано је у норалсним 
спрудовима описан годишњи ритам живота корала. Изучавајући ове наслаге из 
далене прошлости, поназано Је да Је пре 600 милиона гощrnа у једној години било 
424 дана, а пре 350 ш1лиона свега 400 дана. Данле, н з овога следи да је дужина дана 
била нраћа него данас . Ово смањење брзине ротације може се лано објаснити ако 
претпоставимо да се Земљин полуnречю·ll< шири за оно 0,4-0,6 мм у години дана. 

Сл. 3 Из йaлeoAtameiiiuux йодаШdка, Т. Вилс011 овако 
види йравац кpeiiiaњa йоједшшх кo11iiiиue11aШa 

Упоредили су међусобно оне податне из геолошs<е прошлости, ноји говоре 
о величини нонтинената пренривених онеанима. Види се да је у тону времена било 
све мање I<онтиненталних делова пренривених водом . Ан о претnоставимо да се укупна 
ноличина воде на Земљи сноро не мења, тада из тих података можемо извести про
сеtшо nове~ање полупречнИI<а Земље од оно 0,6 мм за годину дана. 

Има ЈОШ нених информација ноје говоре о временсном nовећању полупреч
нина Земље. Али Је исто тано важно и то да Је енспанзиона хиnотеза била у могућ
носrи да пружи довољно објашњења за насrанаi< планина, за расnоред хиnоцентара 
(места под површином Земље где настаје почетни удар) дубинсних земљотреса, за 
разтшу !<Оре на нонrинентима и на дну ОI<еана, за померање нонтинената итд. 

Од пре десетан година (нада је завршена обрада података сануnљених о Земљи 
У TOI<Y М~ђународне геофизичi<е године и Међународне геофизичне сарадње) ра
пидно се повећало .наше знање о овој цланети. Подаци су танви да су приврже~ици 
енспанзионе теориЈе просто добили нрила и сад су они ноји дају тон диснусијама 
о Земљи. Нова исrраживања су довела до тога да се показала потпуно реалном прет
поставна о померању нонтннената. У светлости нових чињеница - сасвим нових, 
и делимично исправљених старих података - основна идеја Вегенера је потпуно 
очувана. 

· Главне ин.формације су добијене из nалеомагнетсних мерења. Унратко о њима. 
Лава и магма НОЈе излазе на Зе~љину површину пуне су зрнаца магнетита, који се 
лако магнетишу. Али та.да им Је темnе~атура осетно већа од Киријеве тачке (то је 
тачна нада т~ла губе своЈа магнетска СВОЈСТВа- код магнетита је + 580°С), па немају 
магнетна СВОЈства. Али I<ада се охладе, пређу границу Киријеве тачке, она се намагне
тишу и то У правцу тренутног магнетног поља. Тај правац се не губи, остаје "залеђен" 
У стени. Ако нађемо такве стене, одредимо њихову старост и измеримо правац њихове 
намагнетисаности, можемо ре1шнструисати положај магнетних полова у геолошној 
прошлости (до 600 милиона година пре овог тренутка). Тврди се да за последњих 
20 милиона година међусобни положај магнетсног и ротационог пола Земље н иј е 
се изменио. 

· ~з ових палеомагнетних података следи да су се у току геолошне прошлости 
положаЈИ континената у односу на пол мењали, али различито код појединих конти
нената. Правац кр~тања ~<онтинената могао би се представити онако како то даје сл. 3. 
Ова реконструкциЈа, КОЈа потиче од Т. Вилсона, нешто се разликује од Вегенерове 
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слике (сл. 2) . Рецимо, tюд Вилсона , Индија је ненад била потnуно nосебан новпшент 
ноји се касније лриљубио уз Евроазијсю1 нонтинеит и није иснључено да је том 
лрилю<ом дошло и до формttраља Хималаја. 

Основно је nитаље: зашто се шири Земља? Еђсд то овано објашљава. Услед 
велиног припtсt<а, матсрија Земљнног језгра је у металном стаљу. На дубини он 
2900 км, где је граница језгра , лрнтисаt< је оно Ј ,3 милиона атмосфера. Овај велиtщ 
притисан, ноји на сред11шту Земље још више расте, чини да се силикатна материја, 
од ноје је састављ~но језгро (већ је застарела идеја да је језгро састављено од желсза 
и ющла) , понаша нао метал. Уt<олшю се на границама језгра смаљује лритисан, ма
тсрија из м~ rалног прелази у нормално стаље и тада се повсћава запрсмина тела . 

Ованво Еђедово објашљеље засновано је на Ремзијевој претnоставци о Зсм
љшю.\1 језгру и на t<онстатацији Днраt<а и Гилбсрта да се гравитациона нонстанта 
смаљује у тоt<у времена . Због овог последљег, интензитет Земљиног гравитацноног 
nоља оп1ца, па тнме и лритисан у љеној унутрашљости. 

При ово.\\ разматраљу, данле, претпоставља се да Зсмљи.на маса остаје не
промељена, а да с ~ сам меља љена просечна густина. Кирилов и Нејман , ноји таt<ође 
прихватају енспанзиону хиnотезу, сматрају да истовремено са ширељем обима Земље 
наступа и повсћаљс љене масс. I<ано настаје овај заједнични процес? На то они засад 
не могу одговорити. Поt<азало се да је потпуно занемарујући допрtшос метеоритсних 
тела за последље 2-3 милијарде гоДЈша, нада је , међутим, изгледа био најинтен
зивнији раст Земљиног тела. Зато Кирилов и Нејман рсшеље траже у tюсмич.tюм 
зрачељу, ноји стиже на Земљу и захваљујући љеговом деловаљу, засад t·tепознаТИЈ\1 
процесом, ствара се материја. На тај начин се шири Земља, а повећава се и љена маса 
- тврде аутори ове замисли. 

Сигурно је да ни еt<спанзиона хипотеза није у могуluюсти да у nотпуности об
јасни развој Земље. Има још много нејасноћа. Рецимо, ми смо овде говорили о про
сечном повећаљу полупречнина Земље за маље од Ј Аtм за годину дана - питаље је 
међутим да ли је ширеље Земље равномерно у времену или је nЭЈ< сt<оновито. Па, 
затим, нанав ће бити развој у будућности? На ова и низ других питаља могуfiе је 
одговорити теt< после нових изучаваља nодатана о Земљи, али сванано треба сматрати 
реалним да се и Земља, нао и друга тела у васиони, развија, да има своју животиу 
историју. 

Др Ђ. Телеки 

УКРАТКО О КОСМИЧКИМ ЗРАЦИМА 

(Крај) 

Наставак космвчквх зрака. Проблем настанка космичких зрана, у лрин
дипу се може диференцирати у два правца. Изучаваља у једном правцу имају за циљ 
да укажу на могуfiе изворе носмичних зрака и процесе у изворИli!З ноји доводе до 
ствараља испитиваног зрачеља и у другом nравцу, анализа t<осмичких зрана ван из

вора, независно од nроцеса у љима. Први правац, тј. "теорија извора" захтева nозна
ваље механизама убрзаваља у плазми, детаљнија решеља nроблема из физике звез
даних атмосфера итд. Данас још нема могуfiности за излагаље те теори_iе у дефини
тивном облику. У другом nравцу издвС'јено је неtюлико теорија о настанну космичких 
зрака (настанак на Сунцу, у Галансији, у Метагалаксији итд.). Поред тога у сва1юј 
од љих nостоје по ненолино нијанси, тано да су испитиваља и у том смеру јако отсжана. 
. Овде fieмo у нратним цртама изложrпи теорију насташ<а галактичких космич
ких зрана, која обрађује два питаља: nитаље о области nростора - испуљена космич
ким зрацИЈ11а и питаље о изворима зрачеља- разматрајуfiи углавном љихову снагу, 
а не и физичке nроцесе у љима. 

У вези nрвог nитаља, могуfiе је указати на два главна различита галакп1чна 
модела. Према nрвом моделу, космички зраци такореfiи равномерно испуљавају 
цеЈiу запремину Галансије, рачун·ајуfiи и љену норону. Другим речима, тај модел 
говqри о јединственом резервоару космичних зрака. По другом моделу, постоје 
диферснциране области исnуљене космичким зрЗЦИЈIIа, као што би били космички 
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зраци у спирали Галансије_ или у љеним издвојеm1м дел?вима, изолираm1 од нос
мичких зрана у галантичној нороm1 . Разлина у дюделнма је очигледна. Ако прt1Хва
тимо други модел, то би значило да t<осмичнн зраци, које региструједю у онолини 
Земље, nрипадају оном нрану галактичке спирале, у номс се налази Сунце. У nрин
ципу, извори космич.tшх зраt<а у сnирали и у норони - nрема томе, могу да буду 
различити. 

Јо ооо 

К о r о n а 

Сл. 3. Схемайiски. црше:ж сШрукШуре Галакйiике, йрема радио асйiрономским мере
љима у ди]айазону мейiарских Шаласа. Размера је дайiа у йарсецима. 

Из резултата радио астрономских мереља и динамичких nроцена, nрви је 
4й 

модел ближи стварности. Залремина резервоара космичких зрака V-З Rз"" (1 -;- 5). 

. 10'' cm 3
• (Средљи рад~јус галактичке короне R = 10 -:- 15 kps."" (3 -:- 5) ·10 .. ст.). 

Средљ~ густина ен~ргще носмичких зрана w- J0- 12erg/cmэ, па је укупна љихова 
енергща У Галаксији ~ = w· V = (1 -:- 5) · 1051 erg. Занемарујуfiи енергију могуfiег 
космичног зрачеља, t<Oje у галактичну заnремину долази из метагалантичког nростора, 
постав~а се nитаље, да ли t<ОСМЈ:~ЧКИ зраци налуштају Галансију и колики је губитак 
енергИЈе због тога. Концентрација (N) космичких зрака nроцељена је на- 10-10 чес
тица(сm3, лаЈе унупан _број че<:Тица у Галансији, N · V = (1 -;- 5) ·1058 • Ако се занемари 
одбијаље •tесшица, иа cuoљalttЉOJ граиици галакйiичке короне, онда је укуйан флукс (F) 
косми•tких зрака на граници - 1043 чecйiuцafsek. Према томе, карактеристично време за 

. . Г . . N·V 
КОје честице напуштају алансщу је Т =р-= 1011 -:- 10" sek- 10• год . Значи, 

космични зраци који се nрвенствено стварају у близини галактичне равни и галактич
ког центра, живе у границама Галаксије ЈО' година. Другим речима, можемо казати 
да су галактички космични зраци које региструјемо у Суичевом систему млађи од 
Галаксије бар 100 лута. (Старост Галаксије nроцељује се на 1010 година,~ осим тога 
сматра се да се у задљих (5 -:- 8) ·101 год. мало изменила у целини). Према томе и кос
мички зраци се могу сматрати квазистационарним, бар са енергетског становишта. 
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Ано је тано, онда због 

МИЧЮLХ зраl<а морају 

одржаваља енергетс•<е равнотеже у Галансији, извори нос

да располажу снагом U ,..._, 5!!._ ,..._, 10•0 ...;- 1041 erg/sec. Извор 
т 

енергије са танвом снагом није лано обезбедити. Потсетимо се да сна.га носмичн~х 
зра1<а 1юјс Сунце емитује не прелази 10" erg/sec. Кад би све звезде У Галансщи 
(љихоо је број ,..._, 1011 ...;- \012) емитовале зрачење са снагом Ј<ао и Сунце, р~в,~отеже 
опет нс би било (U ,..._, to•• ...;- 1030) . Ано се задржимо на том ~юделу, остаЈе Једино 
могуliност да претпоставимо да у Галансији по:тоји велики броЈ з':'езда I<OJC емиТУЈУ 
зрачење "снажннјс" од Сунца . Међутим, то ниЈе довољно, ЈСР хеми)СI<И састав Сунче
вих Ј<осмичких зрана битно се разлину)е од састава галаЈ>тичног зрачеља . Даљ~ о томе 
нећемо расправљати, поготово што се настајаље носмичю!Х зра1<а може обЈасюЈти 
ерупцијама супернових звезда. 

а) Ь) 

Linija sile 
magnetnog polja 

Сл. 4.а) [(peiliaњe молекула у zacy; б) креша/Ье uaeлeкilipucaue •teciliuцe у Atameiu-
1/0A/ йољу . 

Ерупцијом суnсрновс емитује се зрачсље са енергијом W ,..._,. 10•• ~ 10" ерга. 
Подсливши ту енергИЈУ са временом између две узастоnне еруnцще (50 -,- 100 год.) 
налазимо да је снага носмичних зрана од супернових U ,..._, З· (1 о•• ...;- 1 041

) erg /sec. 
Очигледно, супернове могу да одржавају .равнотежу гал.античног зрачеља. Са расе
јаваљем омотача таквих звезда у онолноЈ међузвездан~Ј средини, номис1ш зраци
-нреhуhи се дуж линија силе магнетног поља, испуљаваЈу галантичну ~орону. При 
томе се језгра тежих елемената у су дарима са атомима средине цеnа)у, ·~осмичЈ<И 
зраци се "мешају" под дејством међузвезданих магнетних поља, шт? са СВОЈС ~ране 
обезбеђује висок степен изотропије у nростору. Са становишта теорИЈе, потенци)алн.и 
би извори Ј<Осмичких зраЈ<а могли бити и нове звезде, нао и могуhе ерупцИЈе 
галактичног језгра. 

Карактер кретаља космвчкпх зрака. Прима~ни космИЧЈ<И зраци У оно
лиии Зе111ље своје дефинитивне l<арантеристине (o!l-~oc ЈСЗгара ланих и тежих еле
мената, хемијски састав, енергетски спектар) добИЈ.а)у на путу од извора, У ИЈПер
анцијама са материјом галантич1<0Г простора. Зато ЈС п:итаље о сас:аву међузвездане 
материје, нао и о механиздtима убрзаваља честица КОЈС региструЈемо У Ј<Осмичним 

зрацима, врло важно. . 
Основни део масе у границама Галансије, садржи се У. звездама. ПроцељуЈе се 

да је то приближно 1011 Сунчсвих маса= 2 ·10 .. грама, дон ЈС унупна маса међузвез
даног гаса = з ·1 0" gr. Основна номпонента гаса је водоник (оно 90%) а остатан 
од ЈО'Х припада углавном хелијуму; учешhе тежих елемената се може занемарити. 
Навед~мо још и процене за вредност нонцентрације n= 10-• gr/cm• •:•густине р=Јо-•• 
gr/cm•. Иано је највеhи део масе Ј<Онцентрисан у звездама, ипан. ЈС улога звезда У 
апсорпцији носмичких зрана занемарљива. Израчунаваља поназу)у .да време између 
два узастопна судара честица носмичких зрака са честнцама материЈе звезда, износи 
приближно З ·1011 година, а то је дуже и од старости Галанси)е. С друге стране, 
средље време између два узастопна судара са честнцама међузвездане прашине, 
износи око З ·10• година, што значи да су у току живота носмичких зрана, судари 
доста честн. 

ВАСИОНА XIX 1971 . 2 ------------------------------- 35 

:КаЈ<О се у једној танвој средини може објасниn-1 убрзаваље и l<ретаље носмичних 
зраЈ<а? Најраспростраљеније је мишљеље, да је нара1пер убрзаваља носмич1шх зрана 
елентромагнетне nрироде. Постоји низ ною<рстних механизама, ноји обезбеђују убрза
ље честица до висоюtх енергија у реалним астрофизичним условима . У основи свих 
TI·LX механизама је дејство елентричног nоља, индунованог у средини у нојој се маг
нетно nоље меља са временом . Важна I<Зрантеристина елентромагнеniих механизама 
је д!З I<рОСI<ОПСIШ и Ј<Онтииуирани Ј<арантер промене брзине честица. При томе, nостоје 
две разничитс особине ових механизама : нада се Ј<оначна висона енергија честица 
достиже нретаљем у хомогеном магнстиом nољу чија јачина расте у времену и убр
заље nрн сударима честица са nонретним нехомогеш1м магнетним nољем. У другом 

случају ради се о сударима честица са nонретном nлазмом у нојој је "замрзнуто" 
магнетно nоље. У вези с тим, може се говорити о нвазистационарним маrнетним 
nољем ГалаЈ<сије , мада је то резултат статисr1·rчног ефеЈ<та, због деловаља различнпtх 
по Ј<арантеру лоналних магнетних nоља у већим гала1пичним областима. 

У nринципу, може се nретnоставитн да се 1юсмички зраци прантичио нрећу 
само дуж линија силе нвазистационариог међузвезданог магнстног nоља. При томе, 
различите честице држе се својих линија дуж целог nута нроз гала1пич•ш nростор. 
То би значнло, да се Ј<ОСМЈ•rчни зраци nосматрани у ОI<Олини Зедuье налазе на оним 
галанти•шим линијама с~шс , ноје nролазе нроз Сунчев систем. На линијад\З силе у 
другим областима Галантнне, носмични зраци имали би друга свој ства (интензитет, 
састав, сnеЈ<тар) . За· об ј ашљеље висш<Ог стеnена изотропије, држеlш се овог модела, 
могло би се даље nретnоставити да су магнетне линије силе равномерно насељене из
воридtа носмичних зраЈ<а, 1ши да је област Сунчевог система затворена "магнстним 
навезом" формираним од линија силе међузвезданих магнетних nоља а исnуљена 
носмичюш зрацима, ноји у резултату вишеструног одбијаља од зидова "навеза" 
добијају изотропни нарантер кретаља. 

Међутим, nостоји nелина сумља да би то могао да буде nрави начин нретаља 
носмич•<их зрзна у Галансији. Прво, радиоастрономс1<а мереља говоре о непренидној 
(а не диснретној) промени интензитета и спентра релативистичних честица. Друго, 
број извора ноји истовремено емитују Ј<осмичЈ<е зранс није велю<, а осим тога тешно 
је у горљем "навезу" обезбедити дуготрајнију изотроnност. Чиљеница да висон стеnен 
изотроnије 1<0смичю1х зрана ипан nостоји , говори да они у Сунчев систем не долазе 
директно од извора, веh nосле сложеног нретаља и расејаваља у међузвезданим 
магнетним пољима. Другим речима, може се говорити о неној "дифузији" носмичЈ<ОГ 
зрачеља, мада је тешко прецизно одредити nараметре та1ше дифузије. 

И даље, напредан у теорији наставна Ј<осмичких зрака тражи широно нориш
hеље астрофизичних (а nоготово радиоастрономс1шх) резултата о изучаваљу примар
ног носмичног зрачеља, нао и анализу нених теоријсЈ<их питаља. Науна се све више 
приближава истини у овој области интересоваља, развојем гама и неутринсне астро
номије. Изучаваљс носмичких зра!<а ноји настају на Сунцу и варијације интензитета 
"Суичевог ветра", омогуhава анализу струнтуре међупланетних магнетних поља и 
процеса у антивним областима Сунца, нао и механизме убрзаваља чесnща у самим 
изворима. Очигледно да he ова област астрофизине играти све вeliy улогу у астро
номији и носмичној физици. 

Т. Анzелов 

OGROMNA POМERANJA LINIJA КА CRVENOМE KRAJU U 
SPEKTRIМA KVAZARA 

U poslednje vreme је G. BurЬidge, najboljj poznavalac proЬiema, jzneo воvа shva
tanja о ovome fenomenu. 

Moguce је raz!jkovati dve glavпe grupe vangalaktjckih objekata. Najvecj broj su 
spjralne galaksjje, kao МЗ! ј Мlеспј Put, zatjm eljptjcne galaksije kao sto su obadve pratilje 
МЗ! ј maglina М60 u tzv. jatu Devjce ј najzad nepravjJпe magline kao Мagelanovj ОЬ!асј 
ј М82 u Ve!jkom Medvedu. Svj se navedenj objekti sastoje od пormalnih zvezda jzmedu 
kojih moze Ьitj kosmjcke prasjne ј svetlecih оЬ!аkа. Njihovo је radjo zraceвje, ukoliko ј~ 
uopste prjstupacno posmatranju, slabo. 
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Za ove vazi Hubble-ov odnos izmedu crvenog pomeranja z i udaljenosti r, ро kome је 
6Л 

crveno pomeranje (z = -- vece ukoliko је udaljenost veca. Formula za ovaj odnos g\asi 
л 

6Л 
с -

л 
r = --

7
-
5

- megaparseca 

gde је 1 megaparsec (mpc) = to• parsec = 3.26. 101 svet1osnih godina. Za ove objekte 
crveno pomeranje z > 0.5 njje poznato. 

Drugu grupu, daleko manju, saCinjavaju ga1aksjje сјје se zracenje sastojj pretezno 
od emjsjonjh Jinjja. Kontjnuum koj j se osjm 1jnjja vjdj potjce, bar jednjm de1om , ne od 
termjcnog (zvezdanog) zracenja nego od cjkJotronskog zracenja e1ementarnih cestjca 
koje se vr1o brzo krecu u magnetskom polju). Ve{;jna ovjh objekata odasjJje jzvanredno 
jako radjo zracenje. U ovu grupu spadaju kvazarj kod kojjh је nadeno , dosada, najvece 
crveno pomeranje. Burblgde daje spjsak 20 objekata sa z od 1.927 do 2.358. Devet od ovjh 
imaju i izmer1jjve apsorcjone Jjnije, а1ј vecj deo ovih jmaju znatno drugacjje crveno pome
ranje od onog sto ga imaju apsorcjone 1jnjje jstoga objekta. Da1je treba vodjti racuna da od 
20 objekata 11 su u uskom jnterva1u 1.42 < z < 2.02 (srednja vrednost 1.968). Kod osta1ih 
objekata, сјје su emjsjone 1jnjje jzvan ovog dometa, pojav1juju se apsorcjone Jinjje, (;јје se 
pomeranje krece izmedu 1.936 i 1.980 (s redjna 1.954). 

Burbldge је jspjtao statistjcku raspodelu ovog crvenog pomeranja kod 73 objekta, 
(;јје је crveno pomeranje z jzmedu 0.02 ј 0.65. Svj objektj ne pokazuju u spektrjma karak
terjstike zracenja pravih zvezda nekretnjca nego samo gasnog ј cik1otronskog zracenja. 
Prj tome је nasao cudnu ј sjgurno vaznu (;jnjenjcu da najcesce crveno pomeranje jznosi 
z = 0,0061 ili vjsestrukj projzvod ovoga broja. Kod 9 objekata је z = 0,061 (sa vr1o malim 
rasipanjem) а drugih 25 objekata је z mnogostruki projzvod od 0,061 (do 0.61 ). Uz ove 
do1aze jos dva objekta, kod kojih pored drugjh imamo ј pojedjne \jnije sa z = 0.611 odn. 
0.613. Kod 50% jgpjtanih objekata z jznosj prema tome n. 0,061 (n od 1 do 10). Krajnje 
је neverovatno da se prj normalnoj statjstjckoj raspode1i pojave ovako uska grupjsanja. 
Ako crvena pomeranja smatramo, kao kod druge grupe vanga1aktj(;kjh objekata, krjterjjjma 
ubrzanja ј udaljenostj, onda Ьi morao veJjkj deo ovih emjsjonjh objekata Ьiti rasporeden 
u tankjm ljuskama sa ekvjdistantnjm odstojanjjma, vasjona Ьi dakle, kako se Burbldge 
izra:iava, morala u odnosu na ove objekte jmatj ,.krjsta1nu strukturu" . 

Ovakve statjstjcke anomaliie postoje samo kod onih ga1aksija koje njsu normalni 
zvezdani sistemi. Kod "norma1nih" galaksija toga nema. 

Pokusavalo se da se nagomj1avanje crvenog pomeranja oko 1.96 kod kvazara objasni 
kosmoloski, to се recj odredenom strukturom vasione, medutim Burbldge to smatra neu
bed1jjvim. Jos Ьi te:ie Ьilo kosmoloski objasniti zasto se najcesce nailazi na velicinu z=0,061·n 
crvenog pomeranja. 

Ovo statisticki neverovatno nagomilavanje iznosa z u usko odredenim granicama 
izgleda kao jak argumenat da se crveno pomeranje "abnormnih" galaksija sa emisionim 
spektrom ne mo:ie, ili samo manjim delom, tumaciti kao dvojno pomeranje, nego da је 
prouzrokovano neoblcnom unutrasnjom strukturom ovih objekata. Izvesno razjasnjenje 
.moglo Ьi se doblti iz uporedivanja crvenih pomeranja emisionih objekata sa onima normalnjh 
galaksija, kada Ьi se mogla sigurno ustanoviti pripadnost obeju vrsta istoj prostorno ogra-
nicenoj grupi. 

Zasada је tesko reci kako Ьi se fizicki mogao objasniti efekat posmatranog iznosa 
crvenog pomeranja uslovljen neoblcnoseu unutrasnje strukture objekta. Moguce је zamisliti 
dve hipoteticke mogucnosti: ogromno jaka gravitaciona polja u zracecoj zoni ovih objekata 
Ш potpuno drugojacjje ponasanje atoma prisiljeno narocitom strukturom u ovim sistemima. 
Za prvo objasnjenje је potrebna koncentracija mase iznosa 1016 Suncevih masa. Ali ova 
pretpostavka donosi nove teskoce sobom jer celokupan sistem Mlecnog Puta sadr:ii, prema 
najboljim procenama, samo \011 Suncevih masa, dakle 10 000 puta manje. Danasnje stanje 
nasih teorija ne omogucava razumevanje stvaranja ovolike koncentracije mase i ne dozvo
_ljava da se ista sigurno izjavi о ponasanju materije pod tako ekstremnim uslovima. Za ovo 
је verovatno potrebno 7.natno prosirivanje nasih teorija odnosno uopste uvodenje potpuno 
J10Vih predstava о Ьitnosti materije. 

' (Ро Р. Ahnert-u, u Kalendaru za 
ljuЬitelje neba, 1971 .) R. D. 
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ПЛАНЕТА МАРС 

Августа месеца ове године Марс ће се приближити Земљи у времену љегове 
оnозиције са Су1щем, чиме ke бити омогућени nовољни услови за исцрnнија nосма
траља ове nланете са Земље. Тим nоводом ми ћемо за наше читаоце мало освежити 
све оно што се о Марсу зна и навести нене податне до нојих се дошло nосле 1956. 
год. захваљујући у првом реду астронаупrчарима. 

Марс је добио име по митолошном Богу ратова . Због љегове, поненад јано 
црвене боје, антични народи су овој планети пр~mисивали изванредну l<рволочност . 
На Маратонсю1м бојним пољима и nри мучним nровлачељима нроз Термопиле, 
несреkнн раљеници nршшиљали су nланету Марс и оnтуживали је нао виновнина 
страшних оних 1шаља. Међутим ова недужна nланета нружи беснрајним васионским 
nростором и не саљајуkи за нанве је све грехове људи са Земље онривљују, љу Ј-!И 
нриву ни дуж н у, уместо да узроне несреkама , ноје би се дале избећи, nотраже у 
себи самима. 

Марс је , nочев од Сунца , четврта планета нашег планетсног система . За један 
nун обилазан оно Сунца потребно му је 687 дана, а за ротацију оно осовине 24 часа 
11 37 минута . Пречню< му износи 6720 к,11 . тј . нешто мало више од Земљиног nолу
пречнина. Посматран астрономсю1м инструментима довољно велиних отвора, nона
зује на nовршини тамна и светла nоља nрилично различитих обтша. Давнашља 
тврђеља да на Марсу nостоје неки облици живота учинила су га планетом од nосеб
ног интереса , нарочито у nериоду нада се nриближи Земљи . 

Као што је случај са свим горљим nланетама , Марс се најбоље види нада је 
у . оnозицији са Сунцем. Због nриличне е•<сцентричности љегове путаље (0.09) 
удаљеност од Земље му јано варира у тренутцима љегових разних оnозиција. Када 
је у афелу ово растојаље nревазилази 96 милиона км, а нада је у оnозицији и исто
времено близу nерихела може се nриближити Земљи на маље од 56 милиона кАt . 
Опозиције Марса се nонављају у интервалима једне синодичне револуције (780 
дана или оно 50 дана више од 2 године) . На тај начин свана наредна оnозиција на
стуnа за оно 50 дана доцније од nретходне. Поменуте оnозиције у нојима је Марс 
истовремено и близу свог nерихела зову се йовољие ойолщије и наступају у интерва
лима од 15 или 17 година, обично августа или сеnтембра јер у августу Земља има 
исту хелиоцентричну лонгитуду нао и Марсов nерихел . У тренутцима повољних 
оnозиција Марс је сјајнији од свих обје1<ата на небу изузев од Венере. Привидни 
пречнин му се тада може nоnети до 25 лучних сеi<унада јер је онда најближи Земљи 
и изгледа нам наравно веkи, та1<0 да увеличаље од свега 75 nута nретставља нам га 
у инструменту колико нам Месец изгледа nосматран голим оном. 

Пре астронаутичне ере сва наша знаља о Марсовој површини принупљана 
су углавном у тренутцима повољних опозиција путем снимаља са Земље . Повољна 
опозиција пре овогодишље наступила је 1956 год. а две следеhе у овоме с:rолећу 
наступиће 1986 и год. 1988. 

Посматран телеснопом под обичним условом Марс може почетиина разоча
рати чак и кад је нај ближе . Земљи јер финији детаљи на љеговој површини често 
су замагљени узнемиреношћу наше атмосфере а врло често се виде нејасно и због 
магловитости атмосфере саме планете . Међутим ако је и наша атмосфера мирна ·И 
љегова чиста могуће је видети доста детаља и са инструментима снромнијих раЗ
мера . Најупадљивије фигуре које се најлакше могу видети јесу тзв. беле поларне 
напе- снежни iюкривачи на половима планете -чија дебљина не прелази 2.5 см 
а димензије су им веће нада је на одговарајућој хемисфери Марса зима. G. Р . Kuiper 
је у инфрацрвеном спентру напе на северном полу нашао апсорпциону трану наран
теристичну за обичан снег над нристалише у малим кристалима на веома ниској 
температури. Са приближаваљем лета, на одговарајућој хемисфери димензије капа 
се смаљују яекад у толикој мери да око пола заостану само појединачна одвојена 
бела поља слична онима ноје видимо на Земљи на висоним п.Ланима у лето. 

Три петине површине Марса је црвенкасте боје због чега он на небу сија 
црвеним сјајем. Светлији предели на површини су пустиљска пространства са ној!рС 
полазе олује прашине, ноја често замагљује тамна поља. О природ~ ових последљиХ 
постоје јако различита мишљеља. РанИја сх.ватаља да су то водени предели била су 
подлога за називе мора, језера, мочвара, слично нао и на површини Месеца. Нај
познатија су Syrtis Maior (Велика Мочвара) и Solis Lacus (Суичево Језеро) . Постоје 
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заласi<а који се ра_збијају близу линије Сунчевог изласка. Јасю-rју видљивост nовр
ш~ше ненад ометаЈу и облаци. жуте nрашнне који се nодижу са пустюьа. 

Атмосфера на Марсу ЈС знатно разређенија од наше. На ованав занључан 
наводе ~зан албедо (0.15) планете и релативна јасноkа nоља на nовршини, а обја
шљава ЈС мала брзина одцеnљиваља (4.8 км /сеt(.}. Главни састоја 1< атмосфере је 
вероватно азот, дш< угљен дионсида има два nута внше него у нашој атмосфери. 

Слободног ю1сео~ина "''"а маље од 1% .а водене паре свега једна десетина од 1 nро
цента нама nотреоне нвоте. Радиометрщс1<а мереља nоназују да темnература на nовр
шини Марсових тро':'сних nредела nрелази тачну мржљења воде а средља те~ше
ратура целе планете Је знатно нижа од Зељюше. 

Још је Voltaire , пре више од 200 година , у своме "Минромегасу" nисао на1ю 
су nутници враhа)уkи се са Јуnитера видели два nратиоца Марса. Ово чисто nес
нично наслуkивање nш<азало се нао истинито нада је Hall 1877 отнрио два Мар
сова сателита и то не случарю него нао р~зултат систематсi<ОГ истраживачног рада. 

Љима. су ,::~ата ~1111ена Фобос (страх) и деЈмос (ужас) , nрема стиховима Хомерове 
"Илщаде У НО)Њ\\а се вели да су бога Марса, нада је сишао на Земљу да се освети 
за сюювљеву смрт,. nратили страх и ужас. Доиста се nратиоцима бога ратова нису 
~югла дати nогодниЈа имена. Фобос ЈС ближи nланети , Дејмос је даљи од nланете . 
Обадва круже. оно Марса у равни љеговог енватора али различитим брзинама . 
Оном ближем ЈС довољно свега 8 часова да једном обиђе оно планете, доi< је оном 
даљем за ово nотребно OI<O 30 ~!асова . Према томе онај ближи I<peke се 3 nута брже 
него што Марс ротира оно своЈе осовине. Отуда онда једна чудна ствар. Посматран 
са Марса Фобос излази на заnаду а залази на истону. 

* 
* * 

У овогодишљој велнној опозицији - на1<0 се ованве опозиције још називају 
:- 10: августа, Марс ће бити удаљен од Земље свега 55.84 милиона нилометара, што 
ЈС на)веће љег~во приближаваље у овоме столећу изузев оног у год. 1924. Свега 
29 дана доцниЈе планета ke проkи I<роз пернхел . Привидна визуална магнитуда ke 
му износити - 2.6, а привидна nречюш CI<Opo 25 лучних сеi<унада. Све веома по
вољни услови за посма!раље планете изузев прилично јужне денлинације (-22. 0 5), 
тано да ke у нашим нра)евима план~та бl'!п1 на небу нис1<0, близу хоризонта, где вид
љивост НИЈ.е онано бистра нао .кад Ј~ об)енат високо на небу, ближе зениту, што не 
бити случаЈ за посматраче на ЈУЖНОЈ хемисфери Земље. 

Иначе ће Марс бити П?десан за посматраље од почетна априла до децембра 
у периоду. у но~е су на љему Јесен и зима на северној љеговој хемисфери а пролећ~ 
~ лето на ЈУЖНОЈ. Нама ће бити онренут јужни пол планете и на почетну ове периоде 
)ужна поларна напа имаhе сноро мансималне ди111ензије ноје ће се у доцнијем тону 
смаљивати . 

У време нада нам Марс буде најбжили (12. август) биће довољан и дурбин 
са о~вором од 70 Аtм да би се видела поларна напа и по нено од тамних поља на ље
гово) површини. 

Најповољније вреАtе за посматраље биhе од јуна до септембра . На разочареље 
у почетним данима посматраља, ноје ће нарочито доживети почетющи, не треба се 
освртати већ упорно продужити посматраља из ноћи у ноћ и чим се посматрач буде 
сродио са раз~им шарама на пл~н~и и са околином неба почеће успех . Прво треба 
уочити ротаци)у планете при I<OJOJ се разне шаре померају сваке следеће ноћи и то 
с десна у лево тако да ће прелазити преко централног меридијана планете сване сле
деће ноћи за он~ 40 минута доцније. Нарочито ће брзо пасти у очи белина јужне 
поларне напе .но)у треба пажљиво сване ноћи посматрати обраћајуhи пажљу на 
њ~не димензиЈе . НиЈе с г.орег .употребити и филтрове, обојадисана стакла испред 
об)ентива, и _то плаве за )асни)е уочаваље атмосферсних формација (облака и сл. ) а 
црвене за по)ачаваље тамних поља на површИ11И планете. Све запажено треба СI<И
~ирати на белом картону са меном, што црљом оловном. За ово није потребан Тици
!анов сликарски таленат.' довољни су стрпљеље, савесност и смелост. Међутим што 
ЈС нео~одно потребно, Јесте претходно израђен план посматраља. У ову сврху пре
поручуЈемо да сва~? прочита и проучи изванредно јасно написана упутства А. Ку
бичеле У "Васиони од 1956, бр. 2 стр. 47 и прилежно се упозна са слю<ом и схе
мом на 3. страни н орица истог ·броја "Васионе". 
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и иарте површине Марса (в. "Васиону" 1953 , бр. 2, стр. 53), али веhина објеиата 
на OBifMa nрнступачни су само већим инструментима. За наше читаоце h\H у овоме 
броју "Васионе" реnродунујемо 4 изванредно јасна снимиа Марсове површине на
чињена у рану јесен 1941 г. на опсерваторији Pic du Midi - Фра•щусиа (на првој 
страш1 иорнца) . Слине су изврнуте тј. она1<Ве какве се виде у aтcpoiiO,\ICI<OM дур
бину, југ је горе истон је десно. На првом CJIИhii<Y најизраженије тамно nоље је Nlart 
Erytllraeum. Десно су две мање узане пруге Ambrosia и Nectar ноје достижу и преио 
Solis Lасш, а трећа Agatlюdaemotl, протеже се с доње стране оно језера. На левој 
страш1 снимна је тамни Sabaeus Sitшs. У центру другог снимиа је Mare Cimmerium 
а исnод овог и десно почиње да се помаља Syrtis Maior најтамније црно nоље троу
гластог облина на површини Марса. Трећи снИhlаЈ<, начињен исте иоhи 3.5 часа 
доцније nосле другог, јасно поназује нолшю је ротација планете напредовала у томе 
интервалу, при но јој се разна поља нрећу преио дисЈ<Оса планете с десна на лево. 
Сада је Syrtis Maior сиоро у центру а Sabaeus Si11us се с нова nојављује на десној 
страю1. Тачно изнад центра је светло овално поље Hellas. На четвртом снимну 
Solis Lacus је лево од центра а Mare Cimmerium излази сада на денсој страни . У ме
ђувремену се јужиа поларна наnа смањила за половину свог пречнина на nрвом 
снимну. Јесен на овој хемисфери почела је !<рајем августа 1941 г . по нашем наленда
ру . На последњем снимну је на Марсу средина лета. 

Марсови полови су наизменичио оиренути Суицу исто онаио нао · Земљини 
због сличности нагиба осовина обеју планета. Ове године то је случај са јужним 
Марсовиhl полом . Годишња доба су слична нашима само су два пута дужа. Зимсни 
солстициум на Марсу настуnа над планета има исту хелиоцентричну дужину ноју 
Земља има оно 10 септембра и само мало nосле пролаза нроз перихел нада Марс, 
посматран са Суица, има исти правац иоји Земља има 28 августа . Лето је на његовој 
јужној хемисфери тоnлије од лета на северној хемисфери, ноје наступа над је пла
нета близу афела, а јужне су му зиме хладније од оних северних. 

Даље, варирања нашег одстојања од Сунца износи 3 процента дон иод Марса, 
због његове јаче енсцентричне путање, ова износе 20 процената, што значи да је 
у афелу више од 41 милиона нилометара даљи од Сунца него нада је у перихелу . 
Тано исто и разлиие између годишњих доба на једној и другој хемисфери су знатне. 
Јужна поларна напа може понривати површину од 6.4 милиона ивадратних иило
метара дон северна не прелази 4.8 милиона нвадратних иилометара. У повољним 
опозицијама Земљи је оиренута јужна поларна иапа и стога је много чешhе снимана 
од северне. 

Циилус годишњих доба доноси собом, исто иао на Земљи, промене у изгледу 
површинсиих објеиата на Марсу . Са смањивањем сване поларне иапе област оно 
њих потамни, што се постепено простире све до еиватора. Сва тамна поља постају 
више упадљива а неиа добијају један зелени тон. Са приближавањем лета на одго
варајуhој хемисфери тамна поља почињу да бледе. Нени ове промене у интензитету 
и боји тамних поља повезују са рашhењем и сушењем вегетације на Марсу. Куипе
рова испитивања рефлеисије Сунчеве светлости на зеленим пределима изгледа иао 
да потврђују присуство биљана и папрати, можда сличних нашим лишајиевма и 
маховини, иоји се спорадичио јављају у базенима у иојима заостаје лава. 

Најновији снимци астронаутичара начињени изблиза (оно 3000 КА4) ноје је 
послао на Земљу "Маринер VI", поиазују да и на површини Марса постоје нратери 
сноро сасвим исти нао они на Месецу (в. чланан Д. Кнежевиhа и снимие у "Васио
ни" 1969, бр . 3~ стр. 59) . 

Фамозни нанали на Марсу, узане тамне линије сличне најфинијим вланиима 
паучине, први пут се јављају у описима Schiaparelli-a прилином посматрања повољне 
опозиције у год . 1877. О природи нанала и о њиховом стварном постојању још и 
данас су мишљења подељена, ма да их веhина стручњана негира и сматра нао ве
штачие творевине услед тада још неусавршене оптине у инструментима. 

Марсова магловита атмосфера јано омета распознаваље детаља на његовој 
површини. Замагљеност је ненад толиио јана да се разна тамна поља, иначе тано 
нарантеристична, не могу видети чан ни на снимцима у црвеној светлости. Kuiper 
је мишљења да је замагљеност проузронована нристалима леда и слична је цирусима 
у нашој атмосфери. Магловитост се делимично разилази на месТима г~ё је ваздух 
планете топлији а нондензује се над је ваздух хладнији. Тано плави снимци пона
зују беле облане изнад поларних региона ~ао и мање об_лане близу линије Сунчевог 

, 
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ПЛАНЕТА МАРС 

Августа месеца ове године Марс he се приближити Земљи у времену његове 
опозиције са Су.щем, ЧИhlе he бити омогућени повољни услови за исцрпш1ја посма
траља ове планете са Земље . Тим nоводом ми ћемо за наше читаоце мало освежити 
све оно што се о Марсу зна и навести неЈ<е nодатне до којих се дошло после 1956. 
год . захваљујуhи у nрвом реду астроиаутичарима. 

Марс је добио име по митолошном Богу ратова . Због његове , понеЈ<ад јано 
црвене боје , аитички народи су овој планети nриписивали изванредну крволочност. 
На Маратонским бојним пољима и при мучним провлачењима нроз Термоииле, 
несреhни рањеници пр01rnињали су планету Марс и оnтуживали је нао виновнина 
страшних оних 1rnaњa . Међутим ова недужна nланета нружи беснрајним васионсюш 
nростором и не сањајуhи за нанве ј е све грехове људи са Земље онривљују , њу н;и 
нриву ни дужну, уместо да узроне несрећама, ноје би се дале избеhи, потраже у 
себи самима. 

Марс је, почев од Сунца, четврта планета нашег планетс1<0Г система. За један 
пун обилазан оно Су.ща потребно му је 687 дана, а за ротациј у OI<O осовине 24 часа 
и 37 минута. Пречнин му износи 6720 к.11. тј . нешто hlaлo ваше од Земљиног полу
пречиика. Посматран астроиомсним инструментима довољно велиюiХ отвора, пона
зује на површини тамна и светла поља прилично различитих облина. Давнашња 
тврђења да на Марсу постоје нени облици живота учинила су га планетом од nосеб
ног интереса, нарочито у периоду нада се приближи Земљи. 

Као што је случај са свим горњим планетама, Марс се најбоље види нада је 
у опозицији са Суицем . Због приличне еЈ<сце•причности његове путање (0 .09) 
удаљеност од Земље му јако варира у тренутцима његових разних опозиција. Када 
је у афелу ово растојање превазилази 96 милиона КА4, а када је у опозицији и исто
времено близу перихела може се приближити Земљи на мање од 56 милиона кАt. 
Опозиције Марса се понављају у интервалима једне синодичне револуције (780 
дана или оно 50 дана више од 2 године) . На тај начин свака наредна опозиција на
стуnа за оно 50 дана доцније од претходне. Поменуте оnозиције у којима је Марс 
истовремено и близу свог перихела зову се йовољие ойозиције и настуnају у интерва
лима од 15 или 17 година, обично августа или септембра јер у августу Земља има 
исту хелиоцентричиу лонгитуду Ј<ао и Марсов перихел. У тренутцима повољних 
опозиција Марс је сјајнији од свих објената на небу изузев од Венере . Привидни 
пречник му се тада може попети до 25 лучних сенуиада јер је онда најближи Земљи 
и изгледа нам наравно веhи, тано да увеличање од свега 75 пута претставља нам га 
у инструменту иолико нам Месец изгледа посматран голим оком. 

Пре астронаутичие ере сва наша знања о Марсовој површини принупљана 
су углавном у тренутцима повољних опозиција путем снимања са Земље. Повољна 
опозиција пре овогодишње наступила је 1956 год. а две следеће у овоме столеhу 
наступиhе 1986 и год. 1988. 

Посматрам телесиопом под обичним условом Марс може почетнина разоча
ратн чак и кад је најближе Земљи јер финији детаљи на његовој површини често 
су замагљени узнемиреношhу наше ' атмосфере а врло често се виде нејасно и због 
магловитости атмосфере саме планете. Међутим аио је и наша атмосфера мирна :и 
његова чиста могуhе је видети доста детаља и са инструмеЮ"има снромнијих раЗ
мера. Најупадљивије фигуре ноје се најлаише могу видети јесу тзв. беле поларне 
напе- снежни покривачи на половима планете- чија дебљина не прелази 2.5 c.At 

а димензије су им веhе нада је на одговарајуhој хемисфери Марса зима. G. Р. Kuiper 
је у инфрацрвеном спентру напе на северном полу нашао апсорпциону трану наран

теристичну за обичан снег над кристалише у малим кристалима на веома нисиој 
температури. Са приближавањем лета, на одговарајућој хемисфери димензије напа 
се смањују ненад у толииој мери да оно пола заостану само појединачна одвојена 
бела поља слична онима које видимо на Земљи на високим п.Ланима у лето. 

Три петине површине Марса је црвенкасте боје због чега он на небу сија 
црвеним сјајем. Светлији предели на површини су пустињсиа пространства са Ј<Ој!рС 
полазе олује прашине , ноја често замагљује тамна поља. О природ~ ових последњих 
постоје јако различита мишљења. Рани·ја tх.ватања да су то водени предели била су 
подлога за називе мора, језера, мочвара, слично иао и на површини Месеца. Нај
познатија су Syrtis Maior (Велика Мочвара) и Solis Lacus (Суичево језеро). Постоје 
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Међутим за овогодишњу опозицију Марса нову скицу и снале, нао и напо
мене уз љих израдио је опет А. Кубичела, наш познати астроном, на чему смо му 
особито благодарни. 

Положај I<Онтиненталних нонфигурација Марсовог дисна у пољу вида теле
снопа може се предвидети ано се уз нарту Марсове површине за дати тренутаi< има
ју : оријентација ротационе осе , планетографсна LШ1рина и планетографсна дужина 
центра привидног Марсовог ди сна. Прве две величине мељају се criopo: Поло
жај ни угао Марсове ротационе осе у тренунту опозиције 1971. је 357°, месец дана 
раније 354°, а месец дана насније 1°. Латитуда центра привидног дисна планете је 
на дан опозиције -15°, месец дана раније -17°, а месец дана насније -14°. 

Лонгитуда центра привидног дисна планете (лонгитуда централног мери
дијана) меља се знатно брже: за оно 350° дневно. Номограм на слици даје у времену 
од 17. 6. 1971 до 13 . 1 О. 1971. , за свани жељс•rn тренутаi< , лонгитуду центраmюг 
меридијана Марсовог привидног дисна. 

Горљи део номограма састоји се од снале светсног времена (хоризонталне 
линије) 11 снале лонгитуда (1<0се линије) . У дољем делу су три хоризонталне датум
СI<е СI<але. За налан,сље лонппудс централног меридијана у датом тренутну бира 
се прво одrоварајуliи датум на једној од три датумсне снале (без интерполације из
међу цртица снале! ) . Од изабраног датума ловлачи се вертю<ална люшја навише до 
лрессЈ<а са одговарајуliом линијом СЈ<але светсног времена. Положај таi<О добиј ене 
тачi<С очитава се између носих линија СI<але лонгитуда. На пример, 10. 8. Ј971 . у 
Jh Светсног времена лонгитуда централног меридијана је приближно 60°. 

У својој посматрачној бележници свани посматрач треба поред скице да уне
се следсhе податне: датум, недељни дан и час посматраља; отвор норишliеног ин
струмс11та тј. пречни.н обје1пива; норишliено увеличаље; квалитет добнвене слине 

·(рђава, средља, добра, врло добра); потпис. 

Аматери могу своја посматраља чисто преписана и отнуцана на лисаliој ма
шини са сницама послати уредништву "Васионе" (Народна Опсерваторија, Кале
мегдан, Београд ЈЈООО) ради штампаља у нашем часопису, најдаље до 25. августа 
ове године . 

Аматери ноји нс располажу инструментом отвора бар 75 мм и уређајем за пра
liеље I<ao и за адаптираље фотографсне намере на инструменат, нс треба 1ш да пону
шавају евентуално снимаље Марса , јер слине прсчиина Ј мм нс могу се увеличати 
што им онемогуliује иснnриштаваље. 

Библиографија о Марсу у "Васиони": П. Ћурi<Овиk, 1953, с. 52; П. Ћурновиk, 
1954, с. 23; П. Ћурновиk, Ј955 , с . 67; А. Кубичела, 1956, с. 47; Ћ. Телени, Ј956, 
с. 59; Н. Јанновиk, Ј957, с. 2; Г. Бороцни, с. Ј13; П. Ћурновиh, Ј959, с. 37; М. 
Зеремски, Ј961, с. 66; Д. Енсингер, Ј963, с . 62; М. Санднер, 1963, с. 49, Д. Енсин
гср, 1964, с. 4; Б. Аленсиk, 1966, с. 64; Катсрфелд и Фроле, 1967, с. 26; Д. Кнеже
виk, 1969, с. 59. Осим тога интересантни снимци Марса налазе се у следеkим бро
јевима "Васионе "' : Ј953 бр. 2; Ј965, бр . 3; Ј970, бр. Ј; Ј970, бр . 3-4. 

Др. Радован Данић 

Прилози школској иастави астроиомије 

КОМЕТЕ, МЕТЕОРИ И МЕТЕОРИТИ 

Својом изненадном појавом и необичиим изгледом, комете су у старом и сред
љем вену изазивале страх и трепет и тумачено је љихово појављиваље као предзнак 
помора, глади , болести или рата. Тако је у нашем народу везиван пад Београда 1453. 
године за појаву Халејсве комете. 

Иако су и номете чланови наше Сунчеве заједнице, разлинују се знатно од 
планета кано по изгледу, облЮ<у и општој природи својој, тако и по начiШу кретаља 
оно Сунца. Појављују се изненада, неочекивано; кретаље им није ограничнео само 
на одређени део неба, док тоЈ< кретаља подлеже закону гравитације . Облик лутаља 
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и положај равни у I<ојима се нреkу, нао и нретања разликују се у многом од пла
нетсних лутаља и планетсног нретања. Оне су веkююм телесЈ<опсна тела, са"ю је 
мали број достигао сјај да су се могле видети слободним OI<OM. Било је међутим при
мера да је сјај номета достизао и необичну јач1-шу, толю<у чан да су се оне могле по
сматрати и по дану. 

Ко,\\ета изгледа обично нао светла тачна, у облю<у мале лопте -језгро но
мете, то је и најсјајнији љен део. Овај главш1 део увијен је у маље сјајан, плавичаст 
облачак , онруглог или овалног обшша - омоШач юш коА'У· Оба ова дела заједно 
сачињавају главу комете . Иза главе у правцу супротном од Сунца пружа се нометин 
рей, ноји може бити дужи или нраkн . Реп се састоји из слабије сј ајне магличасте 
~1атерије, чији сјај почев од главе нагло слаби . Брзине ној1~1а се нрсkу I<Ол1ете врло 
су велине и нреkу се од 40 до 50 км у сенунди. 

Димензије номета су различите. језгро може имати у пречннку по више сто
тина нилометара, доi< глава може достиkн и више хиљада I<илометара у пречиш<у. 

Упрнос својој велнчнни и сјају, номсте имају сасвим малу масу распоређену 
на вешшу запремину, те су ~laJJe просечне густнне. Посматране нроз језгро номете 
ни најслабије звезде не губе нимало од свог сјаја . Да номете имају веома незнатне 
масе, види се из случаја l>рунсовс номете, ноја је Ј886. године прошла нроз систем 
Јуnитерових месеца не утичуkи на љих својом лривлачиом силом. Лснселова 1юмета 
је 1770. године прошла на два милиона ниломстара далено од Земље и танође није 
извршнла никанав nopeмckaj у Земљином I<ретаљу. 

Судар Земље са омотачсм ЮIИ језгром номсте имао би сваi<ЗI<О виднијих по
следица, али то илан не значи да би оне морале бити опасне по живот на Земљи. 
Највероватније је, да би при ованвом судару Земља издржала ј едно јаче бомбар
доваље метеорсним намељем. Изгледи за моrуkност ованвог судара су врло мали. 
Према рачуну вероватноkс за ованав судар nостоји толюю изгледа колш<о има, да 
човен који се нладио да ke одједном извуkи из нутијс у нојој ~~а 280 милиона белих 
нуглица и само једна црна, баш ту једину црну нуглицу. 

Спентрална анализа љихове светлости, нао и изучаваље занона по номе се 
меља љихов сјај показали су да су номете састављене из чврстих комада веома раз
личите масе, сличних метеорит~1а. Међу љима има стена теiШ<НХ и по неi<олино тона, 
а и најситнијих делиkа зтв. носмичке прашние, ноји одбијају Сун<Iеву светлост. 
Дошавши у Сунчеву близину оне нагло почиљу да испаравају и образују оно језгра 
поменуту ному ноја 1~1а свој сопстве1ш сјај. Један љен део је у виду светлог прамена, 
и издваја се над се номета у љеговом правцу довољно приближи Суицу, а затим га 
светлосни лритисаЈ< Сунчевог зрачеља повија и од љега образује светли реп ноји се 
протеже за нометом и остаје увек оријентисан супротно од Су1ща. 

Сјајни нометс1<И репови поназују непреi<идан спентар , а то је знан да се нос
мична прашина налази у љему. Пре свега се запажа и елшсиони спектар гасова 
угљен-мононсида и азота, ноји нод слабих репова преовлађује. Гасови у нометск~IМ 
реповима су јонизовани, па и електрони ноји се из љих ослобађају увеkавају 
љихов сјај. 

Као што им је изглед неправилан, таква су и нретаља. Путаље могу бити за
творене нриве линије - елийсе ЮIИ незатворене нао што су йарабола и хийербола . 
Равни у нојима се нреhу номете не показују никаква ограничеља, оне заузимају све 
могуће положаје према равни еилилтике. 

Према облю<у лутаља оне се деле на йериодичне, то су оне ноје се креkу по 
елипсама и после дужег или нраkег времена се поново појављују, дон иейериоди•ше . 
- оне ноје се нреkу ло хилерболама и параболама не дају юiнЗI<ав закон о правилном 
враkаљу. 

Једна од најпознатијих периодичиих номета је Халејева, која је последљи 
пут посматрана слободним оном од 5. до Ј4. маја Ј9ЈО. године. Халеј је Ј682. године 
израчунао љену путаљу и утврдио да се нреkе ло елилси, нао планете, само да је ова 
елилса веома издужена и да је номета обиђе за 76 година. Њен поновни повратак 
се очекује 1986. године. 

Према постојеhим подацима од 23Ј5. године пре наше ере па до данас, по
сматрано је унупно 14Ј2 различитих номета, од нојих 293 за последљих 50 година, 
дон су израчунате лутаље за 738, од нојих су само око 120 периодичие. Од тих Ј20 
nериодичиих номета 39 је посматрано у најмаље два повратка, па је љихова перио
дичиост и посматраљима потврђена. 
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Иано се због недовољно принупљених податана астрономи још уздржавају 
да заузму ноначан став у вези са nостанном номета, иnан, nрема досад nринуnљеном 

nосматрач1юм материјалу, nреовлађује мишљеље да су номете стални становници 
нашег nланетсног система. 

Иано нам је начин nостанна номета још увен неnознат , љихова нам је судбина 
много боље nозната . Запажено је да nериодичне номете nри новим nролазима нроз 
nерхиел имају све маљи и маљи сјај , нао да су негде оставиле на својој nутаљи један 
део своје материје и енергије. 

Комета се расnадају нада се сувише nриближе било наЈшом велином небе
сном телу , Ј<ао што је Сунце, Ј уnитер или Сатурн . Појединачни номади из нојих се 
састоји језгро номете nодлежу nривлачној сили различите јачине и на тај начин 
долази до цеnаља нометсног језгра, ноје се nретвара у pqj nосебних стена метеора. 
Ови меi"йеорски ројеви или йoiii O ifll nостају видљиви теЈ< над на својој путаљи OI<O 

Сунца улете у Земљину атмосферу и нада им се стене из нојих се састоје усијају од 
треља нроз ваздух . Народ их зове "киша звезда падалица" или "звезда ни nљусан" . 

Везу између 1юмета и метеорских nотона отнрно је Сниаnарели још нрајем 
nрошлог вена . Новија исnитиваља nоназују да се и nутаље других метеорсних ро
јева nонлаnају са nутаљама неЈ<адашљих номета. До данас, је запажено ОЈ<о 120 ме
теорсних потона , дон је свега 15 детаљно проучено. 

У метеорсним ројевима или потоцима се појављују метеори у велином броју, 
изгледа да долазе из истог правца, тј. да извиру из једне та чне, и то редовно у одре
ђено доба године. То привидно место на небу одакле извиру зове се paдujauiii. 
Према сазвежђу где лежи радиант метеорс1ш потоци носе имена: nрви метеорсни 
nоток, ноји носи име Леониди , nојављује се између 8. и 15 . новембра, други крајем 
новембра зове се Андромедиди, у августу Персеиди, у мају Анвариди и многи други. 

Ови метеорсни ројеви у тону неЈ<ОЛИЈ<О деценија растурају се по својим пута
љама у слабо настаљеном простору Сунчева система у метеоре, које виђамо да за
светле с времена на време на ведром ноlшом небу, над на свом путу оно Сунца наиђу 
у Земљину атмосферу. 

Мерељем љиховог nоложаја са два места на Земљи омогућују се одређиваље 
љихове висине и брзине . Највише има метеора чија је маса маља од једног грама, 
они сагоревају већ на висини од 130 до 80 км над Земљом. Већи метеори, који до
лазе и до 40 км, светли су и обично остављају сјајан траг космиЧЈ<е прашине, ду
жине и до 30 км, ноји се може видети и више часова после љиховог проласна. 
Најкрупније од ових стена ноје се нрећу брзином од више стотина нилометара у 
секунди могу nасти и на саму Земљу. Тада их зовемо мeiiieopuiiiu. Метеорити нај
чешће енсплодирају у усијаном стаљу у атмосфери, а на Земљу падају само љихови 
сићушни остаци. 

На Опсерваторији Џодрел Бени, нод Манчестера, од 1946. год. се приме
љује радар за посматраље метеора. Захваљујући оваквом начину рада решен је је
дан врло важан проблем, а то је да метеори припадају Сунчевом систему и да не 
долазе из већих дубина васионе . 

Последљих година метеори привлаче велину пажљу у вези са васионсним 
путоваљима. Данашња истраживаља су поназала да они не представљају нинанву 
озбиљнију препрену при васионсю1л1 летовил1а. 

ЗАДАЦИ: 

1. Кан о при посматра љ у разлику ј ем о н омету без реп а од обичне маг лине? 
(Решеље: по љеном помераљу у односу на звезде, за неколико часова, или чан за 
неколико десетина минута.) 

2. Да ли су путаље неке периодw.не номете потпуно једнаке nрилином љених 
узастопних пролаза близу Сунца? (Решеље: не, због поремећаја ноје изазивају пла
нете Сунчева система.) 

З. ИзрачунатИ највећу даљину номете 1866 1 од Сунца по следећим подацима: 
енсцентричност путаље е = 0.905, даљина од Сунца у перихелу р = 0.976 астро
номсних јединица. (Решеље: нористимо изразе а•е• = с2 и с = а- р, где је а ве
лина полуоса елиптичне путаље . За. велину полуосу добијамо вредност а = 10.268 
астрономсних јединица. Највећа даљина је у афелу q = 2а- р = 19.562 астроном
сне јединице.) 
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4. За нолино се измени привидна величина номете , ано се љена даљ1ша од 

Сунца и од Земље удвостручи? Занои nромене сјаја номете дат је изразом 

11 D 0 'ro' -=---, 
10 D, •r,• 

где је D љена даљина од Земље , а r љена даљина од Сунца . 
I, 

Решеље : /1111 = 2.5 log -= 4.5 звездане велич1ше.) 
Io 

5 . ДоЈ<азати да је права дужина пута метеорита у атмосфери 

L 2 = r 1
2 + r,' - 2r 1r2 cos 1 

где је r 1 и ·r, даљина почетна и нраја пута метеорита од посматрача, а 1 nривидна 
угловна дужина љеговог пута. 

6. Услед отпора ваздуха брзина падаља метеорита близу Земљине nоврш1ше 
је равномерна и износи 

6 m 
v = 35.5 Vм ---, 

sec 
где је М маса метеорита у грамима . Израчунати брзину падаља метеорита тежине 
једног милиграма, нилограма и тоне. 

(Решеље : 11 ~. 112~, 355~) 
[sec sec sec 

7. Приближна дубина на 1юју доспе гвоздени метеорит, ударивши о тле 

Земље дата је изразом 
3 

D = 18.3 V М ст, 
где је М маса метеорита у нилограмима . Наћи D за метеорите масе сто грама и сто 
килограма. (Решеље: OI<O 8 cm и 85 ст.) 

Припремили: 
Софија Саџаков и 
Миодраг да.,ић 

ПОСМАТРАЉА КОМЕТА СА НАРОДНЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ 

Са Народне опсерваторије је од љеног осниваља па до 1971. посматрано 
унупно пет номета. За свану од љих дати су изводи из посматраља путаље прено 
небесне сфере . Метод посматраља састојао се у томе: да се · што тачније одреди 
положај номете, љен сјај и изглед. Ниже су изложени резултати тих посматраља. 

Комета 1967 n Икеја-Секв 

Посматрана је 1968. Прво посматраље је од 15 . мapiiia. Комета се налазила 
близу звезде ~ Draconis. Изглед јој је дифузан, са средишном нондензацијом, нешто 
издуженом у правцу истон-запад. После пренида од 15 дана, nосматрана је тен 
30. мapiiia. У RZ1 је дифузна са репом. У RR је дифузна и у тону двочасовног nо
сматраља опажено је помераље на северо-западу (в. слину 1). Дан насније реп није 
запажен . Нанон две недеље паузе уочена је 14. айрила, али је због пуног Месеца 

1 На Народној опсерваторији обележавају се: са RZ рефрантор Zeiss, са RO 
рефрактор Otway, са RR русни шнолсни телескоп, а са А Т -1 телескоп за тражење 
сателита. 

i 
· 1 
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18 h 35 т 19 ь 50 т 20 h 45 т 

Сл . Ј. Koмeiiia 1967 n Икеја-Секи 30 мapiiia 1968. Видно йоље:р = 40' 

посматраље ограиичсно на одређиваље положаја. 21. aiipuлa уочава се нао мала 
нондензација, једва видљива. 22. айрила слабог је сјаја н без pena. 

Прилином сва1шг посматраља одређиван је положај, а резултат тога је пу
тања на нарти. 

Комета 1968 а Ховда 

Посматрана је 1968. Прво посматраље је од 16. авгус!Тtа. Уочава се централна 
нондензација, а доста теш1<0 и двоструни реп. 17 и 21. авгус!Тtа заnажа се само светла 
нондензација . 22. авгус!Тtа сјај је процељен щ1 шесту привидну величину. 3., 4., 8. 
и 10 ceйiueAtбpa, због пуног Месеца, посматраље је ограничена на одређиваље поло
жаја. 13. сей!Тtембра теш1<0 је уочљива у дурбину од 50 AtM отвора. 23. ceйiiieAtбpa 
види се саhю централна нонзензација, а 26. је и она тешно уочљива. 

Према посматраљу од 16. авгус!Тtа, реп вероватно припада типу 1' 

Комета 1969 g Таго-Сато-Косаха 

Посматрана је 1970. Прво посматраље обављено је 24. jauyapa. Уочена је у 
АТ-1 телесiшпу нао дифузан обје1п. Сјај од четири привидне величине. У RZ има 
сферни облин, с малом деформацијом. 26. jauyapa посматраље су омели облаци, 
тано да је само уочен јајасти облю< номете. 29. јшtуара била је видљива голим OI<OM 
нао слабо, сићушно замагљеље, CI<Opo звездолиног изгледа. У RZ је јајаста, са сла
бим репом . 30. jauyapa облиi< јој је нружан, са равномерним опадаљем сјаја на пери
ферији. 8. фебруара процељена је да је сјајнија од познатог јата М 13 (5m,4). 
Занључено је да има реп типа 1. 

Овој I<Омети придаје се велинн значај, што се види по томе, да је заједно са 
I<Ометом Бенет предвиђена за разматраље на Шестој нометној нонференцији у Ки
јеву, онтобра 1971 . 

Комета 1969 i Бевет 

Посматрана је 1970. Мада су постојале ефемериде за ову номету, она је уочена 
случајно 30. марШа, прилином трагаља за Новом Serpeпtis 1969. Уочена је голим 
оном при источном хоризонту, и, према речима посматрача, пружала импресивну 

слину. 

Реп јој је био дужине 5•, а ширине 10'. Комета је била оно прве привидне 
величине. Кроз реп су се виделе звезде. Језгро јој је било црвено, а нретаље брзо, 
20" у минуту. Следећег дана посматраље су омели облаци. 5. айрила реп јој је био 
дуг 10° у RZ, а пречню< главе 10', док се око главе видела влакнаста обвојница. 
Реп је био повијен ка југу и голим оком је захватао з•. У биншшу боја јој је зелено
-жута. Следећег дана реп је захватио лун од нешто испод в• . 16. айрила магнитуда 
јој је била 3m,8, а дужина репа 2•, 5, са главом пречника 10'. Боја се променила 

1 Типови су дати по Бредихиновој подели. Тип 1 је прав реп који се сужава 
са удаљељем од језгра, тип 11 нешто повијен са проширељем иза главе, а тип III 
поmуно повијен. Тип зависи од молекула који улазе у састав репа. 

ВАСИОНА XIX 1971. 2 -------------------------------- 47 

У жуто-белу , а реп јој је постао прав. 22 . aiipuлa је посматрана близу хоризонта и 
тада се видео слаб омотач са репом. Дан насније су се нроз Оhютач виделе звезде . 
26. а_йрила hшгнитуда је п~л.а _ н~ _4m,7, а реп је био усмерен на северо-заnаду. 6. маја 
реп Је постао лепезаст, а СЈаЈ ЈОЈ ЈС 5m,4. После три дана hlагнитуда . је износила 6 т. 
После паузе од nет дана , видела се централна нондензација, а 23 . Ataja нома изду
женог облина. Магнитуда је тада била 6 т,5. 26. маја је износила оно 7m. 

Из горе изложеног види се да се реп јано мељао . Био је тиnова 1-II-I-II. 
Материја је вероватно јонизована. Струнтура pena је интересантна и богата. Треба 
напоменути да ЈС због слабо nровидне атмосфере сјај умаљен, тано да су нею1 по
сматрачи ваи града добили веће вредности сјаја . 

Комета 1970 g Абе 

. Посматрана ј_е 1970. Још у тону лета nојавиле су се у дневној штамnи инфор
мациЈе да ЈС Један )апансни сељю< ОТI<рио номету у сазвежђу Овна. Сарадници Наро
дне оnсерваторИЈе понушали су у тш<у две ноћи да је нађу и после неуспеха , с обзиром 
да нису стигли нинаi<ви подаци из надлежних извора , трагаље је наnуштено. Тен 
почеп~ом септембра стигле су ефемериде и номета је нађена 5. ceйiiieAtбpa у Змају. 
Била ЈС оно nете магнитуде, приближно сферна , пречнина оно 150"-200" . 7. сей
!Тtембра сјај је износио 6m,5, а преiниЈ< OI<O 5'. Кроз реп су се виделе звезде. Тоном 
даљих мереља номета није значајније мељала изглед. Пречнин јој је одређиван по-
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Сл. 2. Део северног неба са йуШањама комеШа. Ознака комеше је уз йрво йосмаШ 
рање. Kpyжuliu йредсШављају нађене йоложаје коме!Тtа . 
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мoliy дневног нретаља неба из 5-20 мереља. 8. сейiiiембра положај је дат усредље
љем посматраља са три инструмента. Величина јој је по процени 2'-2',5, а по ме
рељу З' ,5 . Сјај износи 5m,9 и одређен је енстрафонално1 . Издвајају се језгро, нома 
и нратки лепезасти реп. Дан насније пре•шин је 3',3, а сјај 6m. 10. сейiiiембра преч
нин је остао нсти. Дан доцније је знатно маљи реп , 2',5, и уочава се да је онренут 
према северо-нстону. Не уоча.ва се граница језгра и номе , већ је расподела сјаја 
Јюнтннуирана (могуlшо је да је сјај Месеца онемогућио да се види нома) . Посматра
ља су због месечине и лошег времена била обустављена до 23. септембра . 23. ceй
iiieлtбpa магннтуда износи 6m ,5. Два дана насније она је, по процени, између 6m и 
7m. Уочавају се 1шма и реп Оl<ренут према истону. 28. ceiiilieмбpa сјај опада до 7m, 
могуhно и због мале висине над хоризонтом. Последље посматраље датира. од 29. 
сеййiелtбра. Сјај је тада био оно 6m,5. 

.. 

ј .-·--,----,--....,.....-- > 
~· .1' 1' Ч' .t' /) 

Ззвнсност углооног пречникз З r.висност nривидне вrличине Промена m токо;"d' промена :о 
(D) од врсменз (t) (m) од времена ( t) 

Сл. 3 Koмeiiia 1970 g Абе 

Према свим посматраљима, реп је био лепезаст. Из тога се изводи занључан 
да припада пmу 11. 

На приложеним диаграмима види се зависност пречнина и магнитуде од вре

мена. Пошто је пречнин фующија отстојаља од Земље, тренутан уочаваља. највећег 
пречнина је и тренутан најјачег приближаваља Земљи. Са графина. се види да је 
то било оно 8. септембра. Са ових диаграма не може се тачно одредити тренутак 
пролаза нроз перихел. Горље претпоставке важе под условом да је губљеље мате
рије из главе и репа било приближно равномерно и да се физичка нонстанта комете 
није мељала.' 

Треба нарочито нагласити да. је београдсно небо неповољно за посматраље 
номета, због светлости, дима, прашине и испареља . Сарадници Народне опсерва
торије упућени су на. визуелна посматраља и процену сјаја, што онемогућава. доби
јаље нених тачнијих података за аматерске прилике. С обзиром на ово, као и на 
инструменте (највећи и најквалитетнији је RZ 110/2000, али он није најпогоднији 
за ову врсту посматраља, већ више одговарају маљи RR 80, АТ 60 и бивокулари 
50, но они дају велики сјај ионано светлом небу), број посматраних комета (5) и број 
посматраља (58) претставља мали успех Народне опсерваторије. 

Бранислав Геземан 
и Милан Мијић 

сарадници Народне опсерваторије 

1 Лик звезде ван фонуса је дифузан нао номета, па се тано врши поређеље, 
по Аргеландеровој методи. . 

1 Сјај комете зависи од љене удаљености од Сунца, удаљености од Земље 
и тзв . физичi<е нонстанте која се у тону револуције може нени пут променити. 
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НЕКА МИШЉЕЊА О ПОСТАНКУ 
СВЕТЛИХ ЗРАКОВАНА МЕСЕЦУ 

Вероватно најзагонетније објенте на 
површнни .Месеца претстављају свет
ли зраци повезани са. различиТИЈ\1 нра

терима од нојих су најзапажеюо~ји Тихо 
и Койериик. Други добро развијени 
системи зранова повезани су са нрате

рима: Кейлер, Аиаксагора, Олберс и 
низом других формација. . Број малих 
система зранова је веома. велюш. Зра
ци су најчешће распоређеюо~ подједна
но на све стране оно главног Ј<ратера. 

У неним случајевима (иарочито нод 
Проклуса) зраци се пружају само на 
једну страну. 

Зраци нису слични међу собом. 
Нени су светли; други ТЗЈ\\нији - на 
пример Apuciuuл је онружен тано там
ним системом зраl<ова да су они једва 
видљиви. Сличаll систем се налази и 
шю кратера Веб (Webb). Изгледа. врло 
вероватно да су нратери са зрацима 

млади по Месечевим стандардима, а. 

то је довело до закључна да зраци не 
трају вечито, већ да услед неног про
цеса постепено нестају . 

Теорија ноја нратере на Месецу 
објашљава. I<ao рупе настале услед уда
раца метеорита наилази на. тешноће већ 
на самом почетну објашљаваља фено
мена. зракова.. Унолино су нратери 
били формирани "одједном" у перио
ду од око 10 годниа, нао што је суге
рирао Јури (Urey, 1955) онда разлина. 
у старости између нратера са и без 
зракова није велина. То значи да је, 
ано старији нратери немају светле зра
не услед љиховог постепеног распада

ља, морао постојати период брзог 
ишчезаваља зракова нога. је нестајаље 
нагло престало из неног непознатог 

разлога. 

По нешто сложенијој, метеоритској 
теорији о постанку нратера, зраци су 
могли настати у исто време нада и нра

тери око којих се налазе. Ованво 
мишљеље је изнео Ив (lves, 1919). 
Пошто зраци прелазе преко свих обје
ката на површини Месеца., кратери са 
системима зранова би морали бити нај
млађе формације на. поједивим делови-

ма Месеца. Посматраља понаэуј у а у 
случају предела 01<0 нратера Тихо ово 
нинано не може бнтн пр11 хваhено . 
Пречиин овог нратера износи 54 мнље. 
Удар ноји га је произвео морао ј е до
вести до потреса тла у онолним обла 

стидlа. Међутим , старнјн објенти б изу 
љега l<ao што су Браун , Ciiipшli (Bro,vn, 
Street) и други не понаэуј у тра1·ове 
ничег сличног . Слична ситуација је и 
нод других нратера са зращ-ша, нао 

што је на пример Олберс. 
Уопштено, зраци не полазе диреl<

тно из центара матнчни:х нратера, већ 
заузимају положај тангенти на зидове. 
Тихо чан има OI<O себе хало 011 земљи
шта ноје је маље-ш:tше без зраi<Ова. 
Јури (1952 и 1955) је изнео могуhност 
да су зраци уствари честице прашине 

распршене у доба наста.ю<а матичних 

нратера а да су два зрана нз Тиховог 
система ноја не полазе из нратера "мо
гла настати од прашине ноја је обишла 
оно Месеца и при паду nромашила Ј<ра

тер услед ротације Месеца у тону љи
ховог нретања". Јури (1960) је танође 
навео могућност да су зраци "настали 
од материје избачене иа површину при 
енсnлозивним ударима ноји су довели 
до формираља нратера. У висоном ва
I<ууму нанав влада на Месецу, свано 

тело би се кретало по елиптичној nу
та.њи, и аЈ<о су се честице избачене из 
нратера Ј<ретале no сличним, али не 
потпуно истим nутаљама, nале би у 
формацију ноја би се могла , али не би 
морала подударати са посматраНИЈ\t 

зра.цИЈ\tа. Al<o су се ове честице кретале 
брзинама од 1,7 км/с, па и већим, и 
ако је љихов правац био паралелан 
са тлом, оне су га могле обићи и вра
тити се на. место поласка за мало више· 

од 108 минута. За. то време би се Ме
сец померио ка. западу тано да. би че
стице пале на источне рубове нратера 
ако су путање биле у правцу север
-југ". 

Међутим, ова. Јуријева идеја је 
1961 године доведена у питаље. Фил
дер (Fielder) је тада пона.за.о да би за 
оствареље ованве замисли био потре
бан низ специја.лиих онолности. На 
пример, угао пројенције би морао бити 
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0° у односу на хоризонталну површину. 
Шта више, честице би ~юрале бити не
нано успорене да би падале на повр

шину у одговарајућа времена. Све ово 
изгледа прилн <uю невероватно, а по

стоји и Фирсофов посматра<uui про
тивдоназ (Firso!1, Ј 961 ). ј ош неi<ОЛИI<О 
нратера осим Тиха има танге~щијалне 
зране, а нарочито Талес, пречшша 25 
миља, и Лро1<лус са пречшщом од Ј 8 
мнља . Зраци су раз шч1по оријентиса-
101 , тано да је , по ј урију , Месец морао 

у сваном посебном случају ротирати 
различитом брзином и оно различитих 
осовина. Пошто и сам ј ури сматра да 
је период формираља нратера био нра
тан , Месец се изгледа нретао на врло 
чудан начин! 

Због најразличитијих тешноkа на 
ноје се наилази при решавању овог 
проблема, nитање порею1а светлих 

зранова остаје и даље отворено . 
Према : 
Patrick Moore апd Peter Cattermo1e: 
The craters of the Мооп , an opservatio
nal approach, London, Lutterworth 
press, 1967. 

Владаи Челебоиовиli 
спољни сарад11ИЈ< 

Народне Опсерваторије 

Interkosmos i istrazivanje Sunca. 
- Zemlje socijalistickog tabora sklopile 
sи, 1965, godine, иgovor о zajednickom 
izиcavanjи prostora iznad Zemljine po
vrsine, prvenstveno "Ьliskog" kosmickog 
prostora. Ovaj иgovor о saradnji nosi 
naziv "lnterkosmos". Prvi vestack.i sa
telit ovog programa - sa oznakom 
IK-1 - pиsten је oktobra 1969. Sledili 
sи zatim IK-2, IK-3 i IK-4 sateliti. 
Prvenstveni cilj IK-1 i IK-4 је Ьilo 
istrazivanje Sunca, dok sи drиga dva 
imali za zadatak da prikиpljajи podatke 
о jonosferi. 

Interkosmos-program obиhvata cetiri 
radne grиpe :· za kosmicku fizikи, za Ьio
logijи, za meteorologijи i za komиnika
cije. Sve sи one, jasno, zainteresovane 
za podatke о Sиnси. 

Ovde је od interesa Grиpa za kos
mickи fizikи. Ima sedam sekcija sa ovim 
zadacima: 1) Zemljina visoka atmosfera, 
2) Zemljina magnetosfera, 3) Sunce, 4) 
kosmicko zracenje, 5) cvrsti delici medи
planetarnog prostora - prvenstveno mi
krometeori, б) opticka i radioastronomska 
posmatranja sa Zemlje, kao i izиcavanje 
satelitsk.ih pиtanja, i 7) elektronska in-

Satelil ЈК-1 11 laboralonji. 

strumentska tehnika. Dakle, ovaj pro
gram obuhvata koordinirana astronomska 
izиcavanja sa Zemljinc povrsine 1 IZ sa
telita. 

Sateliti za izucavanje Sиnca snabde
veni su instrumeпtima izradenim и 
SSSR-и, Cehoslovackoj i Nemackoj De
mokratskoj Repиblici. Sovjetski i celю
slovack.i instrumenti namenjeni sи izuca
vanju Suпcevog rentgcntskog zraccnja, 
dok nemacki instrumenti prate Sиncevo 
daleko-ultraljublcasto zracenje. 

U vezi sa Suncem, lnterkosmos-pro
gram vrsi izиcavanje i nastanka eksp1o
zija na Suncи i mogиcnost njihovog pred
skazivanja. 

Dalje se razvijajи merenja i sa sate
lita i sa Zemlje. Tako, recimo, Helio
fizicka opservatorija и Debrecinи (Ma
darska) doblce и ovoj godini narociti 
instrиment za istrazivanje Sunceve ko
rone. Ovaj instrиment zajedno sa dva 
sovjetska Ьiсе u mogucnosti da dnevno 
ро 12 casova vrsi paralelna posmatranja 
Sunceve korone i sa Zemlje i sa satelita. 

Т. D. 
("Elet es Tиdomany", Bиdapest, 47, 
1970) 

ДИМНА ЗАВЕСА ИСПРЕД 
ЗВЕЗДА 

Узмимо најпре један Земаљски 
пример. Испред авиона ноји брзо лети 
ствара се "ваздушни јастун", нонден
зација атмосферсних моленула ноји 
нису имали времена да се снлоне 

с лута . Сличан ефенат имамо у међу
звезданом nростору, зрнца носмичке 

прашине номпримирају се испред звез
де ноја се нpelie. Механизам феномена 
је наравно друге природе, јер звезда 
поред привлачења зрнаца носмичне 
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пpaunrne још IIX и одбија својим прити
сном зрачења. Овај притнсан је јачи 
унолино је звезда врелија и виша сија. 
Тано нпр. звезде типа В одбијају зрн
ца прашиие силом ноја хиљаду пута 
надмашује силу нојом их привлаче. 

У случају нада се звезда нреkе у 
правцу носмичне прашине, број зрна

ца прашине Ј<оје звезда cpeke биkе 
очевидно много веkи од броја зрнаца 
ноја звезду сустижу. Свано зрнце пра
шине ноје се прибт1жава звезди трш1 
ночење утошпю јаче унолино је љего
во одстојаљс од звезда мање, јер је 
сила одбијаља, исто онано нао и при
влачна сила, обрнуто пропорционаmiа 
квадрату одстој аља. Поступно успо
равајуlш своја нретаља зрнца прашине 
вртложе се више или маље напрасно 

и, одбивена светлошkу, удаљују се од 
звезда са све всkом брзином. 
У областима простора у нојима су 

брзине зрнаца прашиие најмаља ова 
се најдуже задржавају. Ту се зрнца на
гомилавају и повеkава се просторна 
густина носмичне средине. 

В. Радзневсни и М . Дагаев успели 
су да дефинишу облин површииа јед
нане густиие , ноје су добили и име 
- изодснсе. Нађено ie да је то пара
болоид чија се оса ротације понлапа са 
веi<тором брзине небесног тела. Нај
више тачне изоденса леже у правцу 

нретаља звезде . 

Када се удаљеност звезде смаљује 
густина ноја одговара сваној изоденси 
се смаљује до једног одређеног манси
мума да би за овим опала па нулу. 
Ниједно зрнце прашине не може више 
продрети у област оивичену изоден
сом доње границе (са максималном 
rустином). Ту се ствара једна празнина 
ноја се протеже много милиона нило
метара у границама оног што се назива 

сфером анције звезде. 
Полазећи од ових теоријских по

датана могло би се рећи да ће звезда 
довољно врела изгледати посматрачу 

много сјајнија ано је гледа са задње 
стране, правцем љеног нретања у од

носу на носмичну прашину. Рачуни су 
поназали да звезде В, ноје имају по
зитивну радијалну брзину, тј. ноје се 
удаљују од нас, морају бити просечно 
два лута светлије од звезда ноје нам 
се приближавају "rурајући" испред 
себе димну завесу ноју образују . 

Претсназани ефент је потпуно пот
врђен посматрањима. Узет је наталог 
од близу хиљаду звезда типа В са 

параметрима и позитивном радијалном 

брзином . Затш1 је посебно нзрачуната 
средља апсолутна величина звезда ноје 

се удаљују од нас а посебно OIHIX ноје 
иам се приближавају 11 утврђено је 
да су nрве стварно два nута сјајније 
од друпЈХ. 

Ово слагаље ресултата је дОЈ<аз да 
је теорија правилна 11 подст1 1Че да се 
ова даље развија у правцу ноји би био 
од велю<ог носмолошног значаја, по

себно за проблем евентуалног форми
раља НО111ета н планета. 

"L'Asrroпomie", Ј 97 1 , јануар . 
Р. Л. 

Rotacija velike Andromedine magli
ne (М 31 ). - Duz spiralnih grana galak i
je М 31 nalaze se, kao и nasem Mlccnom 
Putu, mлogobrojne gasne magline. Badea 
је otkrio 628 ovakvih objekara, od kojih 
su veCina, zbog velike иdaljeno ti , slabo 
иocljivi. Cak ј rako ogroman objekar 
kao sro је Orionova maglina, kada, Ьi se 
posmat.rao iz Andromecline magline, 
video Ы se kao mrlja od nekoliko lucnih 
sekипada 19. prividne velicinc. 

Vera С. RuЬin i \У/. Kent Ford na
cinili su spektograme 70 ovih nebula 
prjvidne velicinc od Ј 6. do 21. U оvи 
svrhи koristili sи teleskop otvora 180 
do 210 cm sa narocito podesenim spek
trografom i sa prose<::nom eksponazom 
od Ј casa dobljali sи spektrograme dis- · 
perzije 135 Angstroma, koji dosezи od 
r'~. (4861 .iJ) preko Hat sve_ do Jjnija 
JOшzovanog sumpora (6731 А). Spekt.ri 
sи dиgackj Ј 4 т т i doZ\'Oijavajи da se 
izmere radijalne brzine nebиloza do 
± ЈО kmfsec. 

Sve posmatrane nebиlozc иdaljene 
sи od sredjsta 16' ј 2° и pravcu velike 
ose. Uzirnajиci и obzir nagiЬ glavne 
ravni М 31 prema yjzirnom pravcи, 
aиtori sи iz merenja doЬili da se hrzina 
rotacije, koja na иdaljenosti 3000 par
seca od sredista iznosi 50 kmfsec, vrlo 
brzo penje do 300 kmfscc na иdaljenosti 
od 6000 parseca. Pravcem ka periferiji 
brzina rotacije polagano opada i iznosi 
okrиglo 200 kmfsec и sasvim spoljnim 
oЬlastima na иdaljenosti od 24000 parseka 
od sredista. 

U oЫasti jezgra Andromedine magline 
nisu identifikovane gasne magline. Me
dиtim и predeJjma 8' od sredista posma
trane sи emisione linije (6583 А) joni
zovaпog azota. Emisjonc linije I-Iat vodo
nika nisи posmatrane и ovoj oЬlasti. 
Iz nagiЬa linijc azota и spektrogramirna, 
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пасјпјепim duz ve1jke osoviпe mag1jпe, 
Ьi1о је moguce jzvestj da se brzjna ro
tacjje u oЬ!asti jezgra povecava od О, 
u samome sredjstu, do preko 200 km/sec 
па udaljeпosti od 600 parseca (oko 2000 
svet1osпjh godjna), da Ьi zatim, jducj 
da1je u ро1је , opada]a do 50 km/sec па 
uda1jeпosti od 1600 parseca. Nova me
reпja se dobro s1azu sa odredjvaпjjma 
rotacjje koja је М. S. Roberts jzveo 1965. g. 
pomocu radjo posmatraпja 1jnije 21 ст 
пeutra1nog vodoпika. 

Tako jsto је utvrdeпa ekspaпzjja 
gasa u ceпtralnom regjoпu sve do oko 
1000 parseca od sred iS ta cjme је potvr
deno јеdпо posmatraпje jz 1960. g. 
G. Mi.iпch-a . 

Као u.zgredaп produkat i strazjvaпja 
doЬiveп ј е i па1аz da је u gasпiш maglj
пama Aпdromedjпe magljпe, kao ј u· 
опјmа М1еспоg Puta, odпos jпteпzjteta 
crveпe vodoпikove lјпјје prema zelenjm 
Jiпjj ama joпjzovaпog kjseonjka, ' 'eoma 
razliCjt od s1ucaja do s1ucaja, sto se dovod j 
u vezu sa raz1jcjtim stepeпom ekscjtacj je, 
koja је jzg1eda veca па vecjm uda1jeпos
tjma od sredjsta М 31. 
Р. Ahпert, Kalendar za 
ljuЬitelje neba, 1971 R. D . 

Planetski sistem oko Barnardove 
zvezde. - Barпardova zvezda narocjto 
pozпata ро tome sto jma пајvесе sop
stveпo godjsпje kretaпje (10,"27) пе krece 
se u prostoru ро pravoj nego ро lako 
talasastoj krivudavoj liпjji. Peter van de 
Kamp, velikj strucпjak za pitaпje plaпeta 
oko drugih zvezda, objavjo је \963. g. 
da ma\a odstupaпja sopstveпog kretaпja 
Barпardove zvezde poticu od nekog ne
vjd\jjvog pratioca ove zvezde. Iz ve\jcine 
i periode odstupaпja mogao је da izracuna 
masu i vreme optjcaja p\anete. Оп је 1968. 
god. ponovo obradivao istu temu, jer шu se 

posmatracki materjjal u meduvremeпu 
рорео па 3000 sпimaka. Da jzпesemo 
samo пајvаiпјје podatke : masa Barпar
dove zvezde = 0.15 Suпceve mase, masa 
pratioca = 1.8 Jupjterove mase, vreme 
optjcaja = 25 godiпa, eksceпtrjcпost pu
taпje = О. 74. Ova pos1edпja vredпost daje 
povoda za razmjЩanje. U па~еm p1aпet
skom sjstemu putaпje velikih plaпeta su 
skoro kruiпog oЫika tako da su im ek
sceпtrjcпosti ispod 0.1, jzuzev kod Mer
kura i P1utoпa. 

Sada је Р. van de Kamp pokazao 
da postojj јеdпа a1ternativa. Posmatraпja 
se mogu protumacjrj bez protjvrecпosti 
hjpotezom da Barпardova zvezda ima dva 
plaпetska pratioca (В, ј В2). Pod pret
postavkom da se obadve p1anete krecu 
ро priЬlizпo kruzпjm рutапјаша sa 
revo1ucjjom od 26 (В , ) i 12 (В2) godjna 
u skoro istoj ravпi ј da jm po1uprecnjcj 
putaпje izпose 4. 7 оdпоsпо 2.8 astro
nomske jedjnjce, а mase 1.1 i 0.8 Jupj
terove mase, moraju resultovati tacno 
опа odstojaпja od pravo1jпjjskog sopstve
пog kretaпja koja su stvarпo posmatraпa. 

Р. van de Kamp јо~ пароmјпје da su, 
matematjcki gledaпe, obadve hipoteze -
jedna р1апеtа sa iako ekscentricnom pu
taпjom ili dve р\апеtе sa kruznim puta
njama - podjedпako verovatne i zado
voljavaju posmatranja. Ati sa gledi~ta 
nebeske mehaпike, narocjto s obzirom 
na апа\оgпе odпose u nasem Suncevom 
sistemu, pretpostavka о dva tela sa 
kruzпim putanjama је verovatnija. 

Pretpostav\jene dve р\апеtе Barпar
dove zvezde шоg\е Ьi se uporediti sa 
dve dziпovske р\апеtе, Jupiterom i Sa
turnom, u na~em sistemu, koje takode 
kruie oko svoje centralпe zvezde na pu
tanjama jako slicпim krugovima i u rav
nima sasviш ша\о medusobno nagnutiш . 
Р. Ahпett, Kalandar za 
/juЬitelje 11еЬа, 1971. g. R. D. 

НОВА КАРТА СЕВЕРНОГ НЕБА 

На Народној опсерваторвјв у припреми је нова карта СЕВЕР
НОГ НЕБА која ће бвтв потпунвја од ове издате 1968. rодвве. 

У карту су унете све звезде до 5,5 првввдве велвчвве в то до 
30° јужве деклвнацвје. Поред двојввх в променљивих звезда, разввх 
маrлвна итд. означенв су дУЖ еклвптвке датуми када се Сунце 
где налази, вазвач~ве су rраввце сазвежђа в омоrућево је врло 
лако очвтаваље координата свих уветвх објеката. Карта је ваме
љева љубитељима веба, уче.ввцвма средљих школа в студентима. 

Карта ће взвћв вз штампе крајем месеца јула ове rодвве. 

ВАСИОНСКИ БРОД "СОЈУЗ 10" 

10", Николај Рукавншников, Алексеј јелисејев 11 Влади
мнр Шаталов (с лева на десно) 

Преношење ракете носача "Сојуза 1oi• до положаја за узлетање 
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А TPO!iOMCKO ДРУШТВО "РУЂЕР БОШКОВИЋ" БИЛ Ј 
ПРИНУЂЕНО ДА УНЕКОЛИКО ПОВИСИ ПРЕТПЛАТУ НА "В -
СИОНУ" ЗБОГ ПОСКУПЉЕЉА СВИХ ТРОШКОВА КО ЉЕНОГ 
ИЗДАВАЉА. МОЛЕ СЕ ЧЛАНОВИ РУШТВА И ПРЕТПЛАТН!сЩИ 
ДА ОВ УВАЖ . ПОСI<УПЉЕЊЕ ВАЖИ Од ПОЧЕТКА 1971 . ГОД. 

УМОЉАВАЈУ СЕ СВИ КОЈИ ТРАЖЕ ПИСМЕНИМ ПУТЕМ РАЗНА 
ОБАВЕШТЕЉА ОД АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА "РУЂЕР БОШ
КОВИЋ", НАРОДНЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ И УРЕДНИШТВА "ВА-
ИОНЕ" ДА УЗ СВОЈЕ ЗАХТЕВЕ ПРИЛОЖЕ ПОШТ AHCI< МАР

КУ ИЛИ ДОПИСНИЦУ ЗА ОДГОВОР . 

Урсђи•ачки одбор 
АР EHI!JEBllЋ JEЛIICABETA , Др ДАНИЋ РАДОВАН, llBAHOB J IЋ ЗОРАН, 
ЈАНЈ<ОВ11Ћ НЕНАД, Инж. KHI.!.ЖEBIIЂ ДРАГУТIIН , МИЛОГРАЛОВ-ТУРИН 
ЈЕЛЕНА, Др ПОПОВИЋ БОЖИДАР, Инж. СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, 

и Др ТЕЛЕКИ ЂОРЂЕ 

\ 

Одtоворни уредник 

НЕНАд ]АНI<ОВ11Ђ 
Насловну ,;upa11y и:~радr1о ПЕТАР КУБИЧЕЛА 

В СИОНА, часоnнс за астрономнју 11 астр наутнну. Издаје 
Астро!ЮМСI<О друштво "Рућер fiошновнh ', уз учешhе Реnубли
чt<е заiедннце за научнн рад СР Срб11је. Годншљз nретrщата 
за нечлановс Нд 12, за чланnве НД 10. за ученине свих ш•юла 
ако лоrучс oдle;tlllJ'' "п .. - :cc-r лр11мерана no Н 6, за 
.. : ·остранстrю 11 'l )(). п jeДIII• r· i НД з - Власнш< 11 нзда
в:.ч Астрон•шСI<О друштво .,ћ· ђср Б•)ШIШВНћ", Београд. Уред
ннштво 11 а ,шннстр:~ц111а : Беогр 1д , Народна олсерваторнја, 
l{алемегдаи, Горњн Град. Тел. 624-605. Претплате слатн у 

I(Opi!CТ рачуна број 608-8- 1 044·5 . 

Штамnа: Издавачна установа "Научио дело", Београд, Ву1<а Караџића 5 

ВАСИ ОНА 
ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 

ГОДИНА XIX 
1 9 71 .GPO Ј 3-4 
БЕОГРАД 

1 ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ 
Ђорђе Нинолиh , осннвач и прnи прет-

ссдниi< Астрономс•сог дру•uтпа . , умро ЈС 

тридесет седам голннз од дана љегоnог 

осннвања. Изненада, на ]астрепцу 9 
августа, умро је усамљен, без IIIШГ у Gлн~ 
зини од оних нсје је волео и ноiи су га 
волслн, Јер се није оченивало да ће ље
гов одлазаЈ с на летоваље, у планину, бити 
И IСОИаЧНИ растанаl<. 

~Од оних је чији се трагови не мог 
изорисати из сећаља, због од~ностн и ве/.
ности приЈатељима, због разумеван,а за 
нсдаће н тсшноће свих без разли"с, због 
спрсмнос;и за УЈ<азиваљем помоhи сваt<О
ме t<OMC ЈС потребна . А при том уве[( не
себичаi~ , нинад не помишљаiући да би 
задужу)уhи друге могао имати не 1(е "ори
сти У будућности. 

Злоста~љан у логорима, тела из~южде
на дуготрарюм болешћу _ дон је свежи
ну и ведрину духа задржао до последљег 

даха - Нинолиh у послератном периоду 
оптерећси још и редовном службом , ниј~ 
могао ~I<тивно радити у нашем д!"уштву 
Отуда ЈС мало познат љеговим млађим чла~ 
новима. Али он је увен с пажљом пратио 
рад Друштва и радовао се љегов.нм успе-

На мисао о осюшању удру сима ЈСР то је било љегово Друштво 
у тону 19,33. године. Тада је био >l~~љае=~тронома у ~ашој земљи Нинолиl; до~ази 
у Београду. Астрономију је у то в уд астрономије на ФилософсЈ<ОМ фанvrпету 
nрихватају љегову замисао Пос реме студирале само ненолино студената о.{;. CBII 

· · · лс више месеци · ·• ' номи)е то НИЈе било по вољи или што . ченаља - да ли што натедрн астро-
свЗЈсога часа УЈ<азивао на грешi< . Је Нюсолиl;, талентовани математичар сноро 

о е Једнога nрофесор у . ' вила. сиивач1<а снуnштина одржЭI . а - ниверзитет Је одобрио пра-
nрисутиих да се образује Уnравни ~а Ј: тен 22. априла 1934. Било је управо толюсо 
зачетюп< идеје и онај I<Оји је на · в и адзорни одбор . Сасвим nриродно, Нннолиl; nрстседни1<а. 1 ише урадио да се она спроведе, изабран је за nрво; 

Нинолиl; - сада уз nод · ?рганизо~ању Друштва, nрин ~;:::,;;: о~талих чланова - nочео је жипо радити на . 
Је одраниЈе знао за све ноји с/у на У. Iланова и тражењу средстава за рад . Пошто 
тељи? настојао је да их nридобије з~~~ з;мљи баве астро.номијом, нли су љени љуби
и ВОЈИН Ћуричиl;, срдаuно обеfiали и~ дљу. И дон. су Једни, нао Стенан Бшшювиl; 
своме nоложају билн најnозванији да )[ЖИЛ11 СВОЈУ noмoli, други, они "оји cv по 
Милутин Миланновиl\, или одбијај)'hи PY~TI_'Y nомогну, били су уздржани: "ао 
и Друштво l<oje је застуnао имали , ' нао ОЈИС.лав Мишковиfi . Тано cv Ниl<олић 

Али Нинолић није био од стали.е нсnрилине од стране Универ~итета 
теШI<оhама . Академсi<О астрономе~~~ КОЈИ би ~е обесхрабрили или устуннули .nред 
у Астрономсно друштво, ноје ради нс~;~тво ниверзитет~ у Београду претвара се 
љегову имовину и већину члано Р идно до окупацИЈе . Задатне тога друштва БоШI<овиh". ва nреузима садашље Астрономсно друштво "Руђе~ 
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Покретање nрвог астрономс1<ог часошrса у нашој земљи такође је Ниноли
ћева замисао. С'1ела замисао , јер у благајни Друштва није бнло више од ненотшо 
хнљада л:инара , а један број стајао је оно 1500 динара. Па ЈШаr<, часопис "Сатурн" 
излаз1rо је без застоја пуних шест голина , од 1935 до 1940, сваног месеца - и поред 
пророновања једног пр фесора да ће се угасити после треЈ;ег броја. Импулс rюјн је 
НИ!<Олић дао и одушевљење за једну општу ствар но је је умео да пренесе на друге 
беху довољнв да се савладај у сiзе тешноће и постигне успех. 

Ла би завршио студије Нннолић одлази у Стразбур , нод Ланжона. Исто 
времено ради на тамошњој опсерваторији и nише чланне за "Сатурн". Но избија 
рат. Вечити борац за прав цу и право сла~ијега , Ню<олић не подноси да земља 1юја 
му је пружила гостопримство страда , а да јој он не помогне. Ступа у францусЈ<У вој
СЈ<у , бори се у безна ежно i војин. Лоспева у заробљеюш1тво. Отпуштен због боле
сти. после теuше операције наставља студије у Клермон-Ферану, где се преселно 
стразбуршки универзитет. Липломира , више ДОЈ<ТОрсну дисертацију, али и ради 
у ПОI<рету отпора. Кал:а Гестапо ОТI<рива рад стра збуршю·rх студената доспева у 
злогласни Бухенвалд . Али нити изгубљен у мноштву обесправљених Нинолић не 
одустаје од борбе за правду и слободу. Један је од организатора отпора у логор ' · 

После пропасти фаuшзма враћају га у ФранцусЈ<у. Једва прежнвео опоравл,а 
се и поново пише дисертацију, несталу прилином хапшења. Затим се. враћа у Бс -
град и највише времена ради у Војногеографском институту. 

ОстављајуЈ;и за другу прилину - или другима- осврт на Нинолићев струч
юr рад у области астрономије , желимо подвуlш само рал на популаризацији астро 
номије. Своје лично одушевљење за лепоте неба и иауну ноја тежи да објасни шта 
се на њему збива , Нююлић је умео да пренесе и на друге . IЂегови песн:ичrш наца
хнути чланци у "Сатурну" и многобројним лруrим листовима и часописима приба
вили су Лруцпву не једнога члана међу онима ноји дотле за астроиомију нису НЈЈ 
знали. Играјуhи код нас улогу Фламариона, нао осmшач првог астрономсног дру

штва и популаризатор астрономије, прЕи после првог светсног рата, Нююлић је 
заслужио признање и поштовање свих оних ноји се као и он целога живота несе
бично залажу за напредан науне о небу. 

Велики поштовалац Руђера БоШЈювића, Нинолиh је много учинио да овај 
наш велики астроном постане боље познат широј јавности, !<ОП нас , а и другде у 
свету. Осим БоШl<овића, проучавао је и дела других старих југословенских астро-
нома. 

Знајући за све тешноће које је Ђорђе Нинолић поднео, сва мучења нојима 
је био изложен, и невољно нам се намеће мисао да, као у песнина, и његов живот 
беше саткан од паукове мреже и модрог сутона у јесење вече. Али упрнос томе , из 
њега је зрачила доброта и љубав према људима и астрономији. 

Н. Ј. 

ТРАГИЧАН КРАЈ ПОСАДЕ КОСМИЧКОГ БРОДА "СОЈУЗ-11" 

После више од четири године норишћења васионсЈ<их брол:ова типа "Сојуз" 
пале су нове жртве:космонаути Георгиј Лобровољски, потпуновник и номандаит 
брода, Вю<тор Пацајев, пилот-инжењер и Владимир Волнов , инжењер- Ј<ОНСТDУЈ<
тор нађени су мртви нада се њихов брод "Сој уз 11" аутоматсни м еко спустио у бли
зину града Карагани.е у Казахстану. 

Овај васиоиски лет чија је посада све до трагичиог завршетка знала само за 

успехе и нова открића, почео је 6. јуна 1971. год. у 7.55 h са космодрома у Бајконуру, 
када се космичЈ<И брод ,.Сој уз 11" винуо у простор иосеhи са собом храбру космичну 
тројку Лобровољског, Пацајева и Волкова. Одмах се претпоставила да ie циљ овог 
лета да се васионсни брод "Сој уз 11" споји са аутоматсЈ<ом станицом "Саљут", која 
је већ кружила, од 19. априла 1971. године, без посаде, око наше планете. И заиста, 
већ сутрадан, 7. јуна 1971. године, дошло је до спајања носмичког брода и ауто
матске станице и тако је први пут у историји формИDана орбитална носмИЧЈ<а стаюrца 
са људском посадом. Сва три носмонаута су из "Сој уза 1 1" прешла кроз створенн 
коридор у "Саљут" и одатле управљали нретањем орбиталие станице. Тако форми
рана станица тежила је преко 25 Ш , а дужина јој је износил.а оно 20 м. КосмИЧЈ<а 
стаюrца "Саљут" има на располагаљу запремину од око 110 м•, а дугачна је око 4 м. 
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Сетимо се овом прИЛI{Ј<ОМ недавно обављеног лета нада је уз исту аутоматсЈ<У 
станицу "Саљут" већ пристајао васионсю1 брод "Сојуз ЈО" и да је 23/24 априла ове 
год~ше летео спој ен заједно са њом у трајању од OI<O 5 Ј /2 часова . Космонаутн бр да 
"Сојуз ЈО" Шаталов, ]елисејев и РуЈ<авишњююв успешно су се спустили на Земљу 
после два дана проведена у Ј<Осмосу. 

З ада таЈ< посаде "Сој уза Ј Ј " био је настава•< яаучно-техкичних истра>ю-mања 
са циљем да се у будуliносrн створи стална орбитална станица насељена људима. 
Станица тр.ба да даје нове информације о носмичном пространству , Сунцу , Земљи 
и другим телима, Ј<Оје се могу 1<0ристити у различите сврхе. Могућlюст осматраља 
сване тачне на Земљи најсавршенијим аnаратима сада је знатно повеЈ;ана, јер на 
орбиталtrим стаю·щама нису више само инструменти, вeli могу да буду и одл1rчно 
обучени стручњаци свих nрофила. Надајмо се да њихово присуство на васнонсюш 
орбиталним станицама нelie бити исноришliено OH3l<O нано то не жел.и мирољубнво 
човечанства. 

Време једног обилас1<а наше nланете у васионеном тандему "Саљут - Сојуз 
11 " трајало је оно 89 минута. Нагиб путаље према оси Земље износио је 51 ,6°, дон 
је маi<СЈНtална удаљеност nосле nрве Ј<ОреЈщије путаље износила 265 км, минимална 
239 км. После друге Ј<Оре1щије Ј<ОСМИ'II<И брод је био удаљен од Земље највише 
282 КМ, најМ31Ье 259 КМ. 

Космонаути су били стално под пуном здравственом Ј<ОЈпролом са Земље и у 
тону свог 25-дневног бораВЈ<а у 1юсмосу су обавили низ врло сложених и за науЈ<У 
драгоцених задатаЈ<а. То су били задаци углавном науч..tю-техн~!tше, медицинсне и 
биолошЈ<е природе, чији су резултати регистровани у виду бројних подата1<а, дија
грама и филмова. 

И када је цео nрограм пр1-mеден крају и обављено успешио раздвајање брода 
"Сој уз 11 " од аутоматсr<е станице "Саљут", нонтрола на Земљи престала је да прима 
сигнале са брода "Сојуз". Вероватно се неће шп<ада тачно знати прави узрон смрти 
тројице космонаута. Ла шr је људсно срце ненавиннуто довољно на та1<0 дуг бора
ван у космосу отназало, или је дошло до нвара на уређајима за кисеонин, или и 
једно и друго заједно- или нешто сасвим друго - ocтalie тајна за ширу јавност. 
Смрт је настуnила тренутно и сва три 1юсмонаута су се спустила - нажалост мртви 
на Земљу 30. јуна Ј971. године. 

Иа1<0 серија летова бродовима "Сојуз" није срећно почела (22. IV. 1967. г. 
при слетању са бродом "Сојуз Ј" погинуо је Владимир Комаров, услед квара на па
добранима), верујемо да смрт тројице храбрих Ј<осмонаута из брода "Сој уз 11" неће 
зауставити совјетсЈ<е напоре у истраживању Ј<осмоса. Они ће можда бити мало успо
рени, али започети пут у освајању 1<0смоса, трасиран још летом Гагарина, неће бити 
прекинут . 

Драzш1 Кне:ж;евиli, дийл. ин:ж. 

АСТРОНОМИЈА И МЕДIЩИНА* 

Тема данашњег предавања сванано he изгледати веома чудна. Многи ће 
се можда запитати накве везе могу постојати између овако две различите науке као 
што су медицина и астрономија. 

Доиста је теШЈ<о наћи две гране делатности човечјег ума ноје би на изглед 
имале мање додирних тачана. Једна изучава небесна тела у беснрајно велином про
стору, а друга се бави изучавањем човена, сиЋушног становнина једне сићушне пла
нете, скоро изгубљене у васиони . Астронома муче бесноначно велини бројеви, лекара 
минроснопско ситни објекти. Првоме је инструменат телесноп другоме микросноп. 
Апсолутно тачне методе најегзантније науке на једној страни, а непрецизни често и 
произвољни биолошки закони на другој. 

Па ипак, постоје заједнwши проблеми астронома и леr<ара. Ова симбиоза 
прво се манифестује историјсним подацима. На почетну историје пауна, астрономија 
и медицина биле су тесно повезане једна с другом. У древној Халдеји, у Египту, 

* Предавање одржано 29. 1 1971. у циклусу "Сунце и човек", на Колар
чевом универзитету, у Београду. 
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мудраци су били истовремено и свештеници и астрономи и лекари. ~ам Хипонрат 
писао је, пре више од 400 година пре наше ере, да ЈС астроЈЮМИЈЗ важна и норисна 
за ленаре, јер се стаље органа меља у разно доба године, због чега лекар мора позна
вати тон годишљих доба, нретаље небесЈ<ИХ тела са свим нонсенвснцама сваног од 
астрономсю1х феномена, прн нојима се нене болести погоршава)у а друге опет до
бијају блажн ТОЈ<. Па и много доцниЈе у исторИЈИ имамо доста примера велиних ас
тронома нојн су билн и ленари: Копернин, Даламбер, Олберс, Драпер и друiи. 

Све то је прилично разумљиво. Човен живи у носмосу и ма нано био сићуша~ 
он је један од интегралних саставних делова огромне васионе и дон ЈС љегов утицаЈ 
на онолнс објенте веома ограничен, дотле ови на љега ЈОШ те нано ути чу и то на ре
алан начнн ноји се може посматрати н измеритн, а у астрономИ)И ЈС све "ш numero 
et mensura". Сарадља астронома и леЈ<ара довела је до интересантних резултата. 

На почетну је неопходно имати тачну представу о положају Земље У nростору. 
Да бих вашем схватаљу, ограниченом штурим подацнма онованих чулима, учинио 
приступачнијим огромно велю<е димензи је и растојаља у васиони _Ја ћу и.х смаљити 
до 1 десетомилијарднтог дела љихових правих вредности. У ТОЈ снали Сунце би 
било представљено лоптом пречнина 14 CAI, а Земља би била зрнце величине 1 .м.м 
које на даљини од 15 метара нружи оно Сунца. Месец би био лоптица од О,З .м.м уда
љена 4 CAI од Земље. Ју питер, највећа планета нашег система, _имао би 1 ,З СА/ У преч
нш<у и нружио би оно Сунца на даљини од 78 метара, дон би се Плутон, нащаља 
планета нзлазно 600 метара далено. Међутим, нама на)ближа звезда (ct Centauп) 
била би,4000 I<M удаљена од Сунца, а на растојаљу од 200 000 нм једва бисмо изишли 
на једну стотину других звезда. 

Све ове страшне даљине и несхватљиву разређеност мате~иј~ У простору 
нисам изнео да бих Вас на јевтин начин запаљио, него да Вам а pпori понажем да 
о неi<ЗIШОМ утицају планета или чаЈ< и звезда на феномене ЗемаљСI<ОГ живота, I<ЗI<O 
је то ненада астрологија наводила - а астрологИ)а нема нинанве везе са научном 
астрономијом,- не може бити ни говора. Звезде су сувише далено а планете су мале 
и немају свог сопственог зрачеља него само рефленту)у светлост добивену од Сунца . 

Према томе за нас долазе у обзир само Месец, због љегове близине, и Сунце 
због љегове велю<е масе и нолосалног зрачеља. 

Утицај Месеца 

Месец је 81 пут маљи од Земље а од ове је удаљен З80 000 нм. Његово грави
тационо дејство је прилично - сетите се ~мо пли~е и осеке. Што се тиче љеговог 
зрачеља оно је врло слабо. Осветљеље Ј<ОЈе се добиЈа од пуног Месеца износи свега 
1/465 000 део Сунчеве светлости, што важи и за топлотно љегово зрачеље. 

у људсној патологији стари аутори су наводили да разне Месече~е фазе (млад, 
пун Месец, и обадве четврти) погоршавају нападе астме, епилепси)е и нарочито 
душеоне поремећаје - отуда је, можда, израз "месечар" постао сноро идентичан 
са душевно поремећеним човеком. 

Међутим за све ово нема никанвих сиrурних научm1х основа. Исто та•<о су 
потпуно произ~ољна тврђеља да постоји веза између Месечевих фаза и менструалног 
цинлуса, оплођаваља, па чаi< и оцређиваља пола зачепiа и слично. 

Утицај Суица 

Овде се неh налазимо на сигурнијем терену. Иако спада међу омаље звезде, 
Сунце је огромна лопта, запремине 1 ЗОО 000 пута веће од запремине Земље, док му 
је маса ЗЗО 000 пута већа од Земљине масе. Температура на површини Сунца износи 
6000°, а у средишту оно 20 мили<?на степена. 

Банално је већ говорити да Је цео живот на Земљи условљен светлосним и 
топлотним зрачељем ноје нам долази са Сунца. 

Kai<O је актиnност Сунца променљива, све се промене на љему одражавају 
на свима манифестацијама жИвота за Земљи па према томе и у физиолоГИЈИ и пато
логији људи. У овој области сунцесивно су испитивана следећа питаља: 
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1 - Виiuал11и циклуси - у вези са различитиАt осветљаваљеht Земље, 
2 - Дирекiiиш уй1ицаји Сунчевих зрачења на организме, 
З - Одра;,сщаље Суичевих йерiuурбација на организам и људсне активности. 

Витални циЈ<луси су детерминисани: ротацнј ом Земље OI<O љене осов~ше 
услед ноје настају дан и ноћ - и револуциј ом Земље око Сунца у вези са нагибоh; 
љене осовине, услед ноје долазн до смене годишљих доба. 

Први ритам у овоме цинлусу је од утицаја ва телесну те,,шературу. Као што 
знате, јутарље темnературе су нюке од вечерљих 11 нод здравнх особа Ј<ој е мирују. 
Код болеснина ованве разли.Ј<е у температури су још јаче изражене, али и код свих 
фебрилю-Lх обољеља манс•шум температуре тела ј е обичио предвече . Овај дневни 
ритам имамо и нод других физиолоШЈ<их феномена, 1шр. артеријални притисаЈ< је 
даљу већи, френвенца пулса танође, а метаболизам гасова и сенреција ур~ша се воћу 
смаљују. 

И тонус вегетативног нервног система цинлично варира. Под нормаm1им 
условима сви смо ми ноћу ваготоничари а даљу сшшатиi<отоничари. Па и психа је 
подложна овоме ритму - извесне осетљнвије особе су меланхоличне са падаљем 
м рана а живахну и развеселе се у зору. 

Извесни патолишки феномени поназују нену везу са овим првим ритмом 
- смрт најчешће наступа између 18 и 8 часова, астматични и стенш<ардични напади 
нао и јан кашаљ тубернулотичара су танође најја•m и најчешћи ноћу, да би пред зору 
попуштали . Још је Sydenham описивао нано са првю1 петловим нрином напрасно 
престају напади болова нод гихтичара. 

Веома је за1шмљив и други ритам овога виталног цинлуса , тј. револуције 
Земље оно Сунца . Енцитације су чешће с пролећа и лети, меланхолична стаља и 
депресије у јесен и зиму. Рашћеље деце не иде равномерно, највише се узраст и те
жива детета повећавају у периоду од априла до јуна тј. у пролеће. СезонсЈ<И ритам је 
нарочито упадљив у патологији у нојој можемо у овоме погледу разлиновати две 
групе обољеља : зимсi<о-пролетљу и летље-јесељу. , · 

У првој групи -преовлађују обољеља респираторни.х путева, l<ОД којих наравно 
велику улогу игра хладноћа, али има и другю< обољеља нод нојих се а priori не може 
хладноhи дати пресудни значај, нпр . шарлах , грип, велюш кашаљ итд. 

У другу групу обољеља ноја се јављају у топлијим годишљим сезонама, нај
чешћи су поремећаји диrесторног тра1<rа нарочито Ј<ОД мале деце, разни проливи, 
дизентериЈа, тифус. Ано би но приметио да је томе узрон само врућина ноја помаже 
клијаљу МИЈ<роба и кварељу млеi<а, неЈ<а нам је онда допуштено запитати а Ј<ЗЈ<ав би 
утицај топлота могла имати на дечју парализу, чије се епидемије скоро иснључиво 
виђају у лето. 

За вас је нарочито интересантно диреЈ<тно дејство Сунчевог зрачеља на чо
вечији организам. 

Сунце нам не шаље само видљиво зрачеље тј. светлост (чије се таласне дужине 
креhу од 7600 до З900 анrстрема) него нам са љега стижу и невидљиви зраци но ји су 
веома важни за патофизиологију човена. То су, прво, инфра-црвени зраци, топлотно 
зрачеље од битног значај_а при тзв. топлотним ударима . За овима ултра љубичасти 
зраци (од З900 до 2900 А), веома антивно хемијсно зрачеље, ноје нарочиту улогу 
игра при сунчаницама и за стицаље оне, нод омладине на плажама тако омиљене, 

мрке боје нож~. Велика је срећа што ултраљубичасте зране још нраhи.х таласних 
дужина (1200 А) апсорбује атмосферски озон, јер ови тзв. абиотски зраци су јако 
штетни за организам човена. 

Осим ових до сада поменутих зракова, Сунце емитује још и Херцове таласе 
(ноји ремете радифонске емисије) и једну врсту корпускуларног зрачеља, ноје се 
састоји од елеЈ<трона. Ове елентроне скреhе и концентрише Земљина магнетско 
поље око својих полова и тако доводи до дивне појаве поларних светлости. 

Најзад на Земљу стижу још и космич1ш зраци, ноји истина нису соларног 
поренла, али су веома продорни и енергија им износи милијарде електрон волта. 
Космични зраци су у стаљу да пробију оловну плочу дебљине 2 метра, док Рентге
нови зраци не могу да прођу нроз оловни зид дебљине око 20 см. Рачун показује 
да у току 24 сата на човечије тело падне оно 2 милиона ових носмичких честица . 

Једно од физиолоШI<их дејстава Сунчевог зрачеља јесте кожна пигментација 
код људи који живе у тропским пределима (Црнци, Хиндуси, Малајци). У ова дејства 



58- - -------------- ВАСИОНА XIX 1971. 3-4 

спада и рана појава првих мензес Ј<Од девојчица у тим пределима. Доi< се нод Лапо
наца прва мензес јавља нзмеђу 16. и 18. године, Ј<Од нас OI<O 13. године, дотле се 
оне~у енваторским пределнма појаве већ између 8. ~· 10. године. живота . 

Занимљнво једно дејство Сунчевог зрачсња ЈС продукцща у животињсном 

и човеч ј см организму витамина D , ноји је, I<ao што знате, веома важан за процесе 
оснфИI;ацнје и фш<сираље Ј<ал цијума. Овај се в11тамин ствара, под деЈством ултра 
љубичастих зраi<ова, из стерола, једног од нормалннх састоЈаi<а тнива, нарочито 

оннх сићушних организама I<Oja у виду једног понр11вач~ плове на површш·IИ онеа11а . 
Овима се хране рибе, а нарочито Gaddus Morhua, I<OJa овано створен витамин D 
деnонује у својој ј етр11, ода1ше га ми онда енстрахирамо и добll)амо у виду изван
редно важног 01euma jecoris ase lli , CBitмa познатог рибљег зе)Т!Iна. 

Патолошi< О дејство Сунчевог зрачеља Је та1<0ђе познато и брижљ11во нспити
вано. ЛеЈ<арнма је добро позната снмnтоматолог11ја штепюг дејства преномерног 
излагаља тела ултраљубичастом зрачењу: интенз!IВНО црвенило и болови у ножи, 
често у виду оnенот11на I степена са С Ј<оном темnературе до 38 степени са свим веже
љеним последицама нао ствараље ожиљана, хемоnтиЗ!IЈе, реант11вирање смирених 

ТЬс процеса итд. 
Исто таi<О су позната патолошна деј ства и инфрацрвених зранова У внду то

плопшх удара, нарочито познат11х у војној медицини, нод I<ОЈИХ нису иснључене 
алошЈ еЈ<снје и номе, са нрвавим ЛИ Ј<Вором, што ненада доводи и до смрти. 

Изнета nатолош Ј<а дејства Сунчевих зрачеља, међутнм, НЈtпошто не треба 
да буду nовод за одб:щивање разумне хелиотералнје Ј<Оја је неосnорно I<Орисна У 
лсчењу Ј<оштаних tbc, снрофулозе и рахитиса. А с друге стране оnет, нарочито треба 
истаћи штетн е последице недовољног излагања Сунчевим зрацима нnр. за време 
дуготрајних зимсЈНЈХ дана без Сунца у северним пределима или без довољно Сунца 
у велню1м градовима, што је све важно за генезу tbc, рахитиса, тетаније . 

Што се тиче утица ј а носмичю1х зранова, IЫIX су нени аутори онривљивали за 

по јаву вешше епидемије гриnа 1918. год. али без сигурних доназа. Међутим, НИЈе 
сасвим невероватна њихова улога у етилогији I<арц!lнома, ано се_ узме у обзир љихова 
страховита енергија, огромна лродорна моћ и перманентно деЈСТВО са свих страна 
а да при томе још није познат нинаЈ<ав модус одбране од њих У_ организму. 

Да се позабавимо најзад питањем Сунчевнх nертурбациЈа и одражаваљем 
ових на организам и људсну делатност уоnште . 

Површина страховито зажарене Сунчеве лопте је седиште нелренидне_физичне 
и хемијсне антивности, l<o ja се nовремено још и nовећава и довqди до nоЈаве nега 
и nротуберанаца. . . 

Пеге, ноје могу бити ненада 10 до 15 пута веће од Земље, ПОЈаВЉУЈУ се у већем 
или маљем броју на nовршини Сунца у тачно одређеном периоду од оно 11 го~ина. 
у еnохи мансиму.'<lа Сунчеве а1пивности тј. нада има највише п ега на љегОВОЈ nо
вршини, појачавају се извесни терестрични феномени : поларне свет~ости, магнетсне 
буре, сметље у емисији и пријему радио таласа. Сви о"!и nоремећаЈИ на Земљи су 
најјачи у моменту пролаза nега нроз централни меридИЈаН Сунца. . 

Као што сте из досадашљег излагаља могли видети човеЈ< живи усред Једне 

номлленсне мреже најразличитијих зрачења, а уз то још _и у магнетсЈ<ом Земљином 
nољу нао и у ат,\\осферсЈ<ом елентричном nољу ЧИЈе вариЈаЦИЈе у многоме зависе од 
а1пивности Сунца . Нормално је све ово уравнотежено. Али I<ада се равнотежа поре
мети - стщье ноје ноинцидира са nовећаном антивношћу Сунца - лоп_1чно Је nрет
поставити да и у човечијем организму морају настати извесни nоремећаЈИ. Овима ће 
нарочито бити подложне особе са иначе нестабипном физиолошЈ<ом равнотежом 
(егзематнчари , астматичари, срчани болесници nред деномпензацијом и др.). 

Faиre, Sardoи, Чиј евсни су испитиваљима у овоме nогледу дошли до следеhих 
ЗаЈ<ЉуЧаi<а: 

1 - Паронсистички nроцеси су чести у тренутну nроласна nera :нроз цен-
трални меридијан, 

2 - 11 годишље варијације биопатолошних феномена. . 
ad 1 - Код хроничних болеснина симптоми , дотле смирени, nогоршава)у се: 

несаница, раздражљивост, нризе гушеља, синнопе, аритмије, наnади ангине nенторис, 
болови, хемоптое Ј<Од tbc. . . 

ad 2 - Bиdai је графични nоназао nернодичну nовезаност ПОЈава ешщеми)е 

грипа, менингита и nолиомиелита са nочепшм јачаља Сунчеве активности. 
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DраицусЈ<и медицинсни стручљаци су у најновије време снренули пажњу 
на учесталу појаву јаЈ<О опасног срчаног инфар1па у време јано nојачане аЈпивностii 
Сунца . Изношеље везе између обадве појаве донументовано је у paдoBI1J\Ia нсцрnним 
статистичюш nодацима алн сигурна t<аузална веза није се могла сигурно поставити. 

Све досада изнето ПОЈ<азује да разне манифестације људсi<ОГ живота, физио
лошне, Ј<ао 11 пато;юШЈ<е, варирају паралелно са варијацијама разних феномена на 
Сунцу. Чнљеннце су оп< ри вене сарадњом :1стронома и других истрюкивача, међу 
нојнма су најинтересанпu1Ј 11 леi<ари. Наравно, ствари изиснују даљу и дубљу обраду 
али веl~ се сада јасно уочавају извесне сюще. Тано се из заједнице астрономије и ме
дицине, I<Oje су paнiiJe изгледале потпуно стране једна другој, ствара једна нова 
науна ноја је већ и I•ше добила - КО МОБИОЛОГИЈА. Ова ће се науна у ширем 
размаху авитн испитиваљем фундаменталних чиљеница о почетну живота на Земљи 
и фнЗИ'IЮLХ услова за постојаље жнвота на не1ш"' другим небесним тетша . 

Доиста грандиозан задатан ДЈLвне ове сnреге - најлепше науЈ<е са најузвише-
ю1јим nозивом човеЈ<а. 

Др fадова/1 Дauuli 

МEDUNARODNI SIMPOZIJUM POSVECEN 400-GODISNJICI 
ROD.E!"JA JOНAN.ESA KEPLERA 

U okviщ XIII шedиnarodпog koпgresa istorije лаиkа (M oskva 18-24. avgust 
1971 ) и Lenjingradи је od 26-28. avgиs ta odrzan Medunarodni simpozijuш posvecen 
400-godisпj ic i rodeпja Johaпnes Kep1et·a (1571-1630). 

Orgaпizator ovog Siшpozijишa bio је Meduna1·odni kepler01Jski komitet и sastavи : 
akademik А. А. Mihajlov (SSSR), pocasni predsednik; prof. ј . О . F1eckenstein ($vajcar
ska), predsedпik; prot·. Edward Rosen (SAD), potpredsednik; dr. Z. Horsky ((;SSR), 
sekretar i jos osam c1anova Komiteta iz raznih zemalj a. Ve1iki deo pos1ova oko pripremanja 
Simpozijшпa obavio је роsеЬап Orga11izacio11i komitet domaciпa u sastavи : akademik А. 
А. Mihaj1ov, predsednik; dr. Ј. Ме1еsёепkо, potpredsednik; Е. Ozigova, sekretar ј jos 
pet ё1апоvа Orgkomiteta. . 

Na simpozijиmи, koji је okиpio oko 300 иёesnika iz ce1og sveta, saopsteno је 20 
radova cij i sи aиtori bi1i pozvaпi od strane organizatora, kao istaknuti poznavaocj Keple
rovog de1a. 

Simpozijиm је odrzan u Lenjingradskom planetarijW11и, и ambljeпtu koji је ј sam 
simbo1icno govorio о dоmепи i sшislи Kep1erovog stvaranja. Na nekonvencionalan nacin 
protek1o је otvaraпje Siшpozijuma. Iz tame krиzne sale tehnikom p1anetarijиma ла svodи 
ј е docaraпo radaпje Sипса иz zvuke mиzike Cajkovski-$ostakovjё: ј dominirajиci portret 
Johaпesa Keplera (aиtor пepoznati majstor XVIII veka), ёiје de1o predstavlja jutro поvе 
astгonomij e. 

SimpozijUПl је otvorio doajen sovjetskih akademjka, sirom sveta poznat ј priznat 
naиcnik А. А. Мј1шј1оv koji је pozdrav1jajиci ргisиtпе, jzшedu ostalog, jzneo razlog odr
zavanja ovog skиpa bas u Leвjingradи. Naime, јиЬi1еј Johanesa Keplera, koji је rodeп 
u Вајlи (Wei1) пedaleko od $tutgarta, а сео zivot proveo potucajи(;j se od jedпog do drи
gog пemackog, odnosпo gornj eaиstгi j skog grada, gonjen пemirniш po1itickim ј verskim 
pri1ikama kao ј llirovitim raspolozeпjem svojih шесеnа, odrzan је и gradи u cijjm se arhi
vama ёцvа пajveci broj Kep1erovih rukopisa koji su tu dospe1i opet cиdnom jgroш s1исаја. 

О zivotnom риtи Johanesa Keplera, geпezj ј sиdblпi пјеgоvЉ de1a govorio је jedan 
od пajboljih Kep1erovih Ьiografa Walther Ger1ach (Ti.iblngeп) и saopstenjи "Johanes 
Kep1er. Leben, Mensch und Werk" . 

Jedno od zanim1jivijih saopstenja Ьiо је rad G. А. Cebotareva о Keplerovoj nebe
skoj mehaпicj ("Joganп Kep1er ј nebeskaja mehanika" ). Cebotarev isti ёe zasnovaпost 
moderne astrшюmije na Keplerovim istrazivanjima. Dok пebeska шehanika pre Keplera 
pripada domenu istorije, Kep1er otvara novu ероhи svojiш pokusajeш jzracunavanja pla
пetskih pиtanja па osnovи posшatraпja. Za svoje zakone ро kojima se p1anete krecu Ke
p1er је znao, jstiёe Cebotarev, da sи aproksimatjvni а upravo anoma1ije Meseёevog kretanja 
predstav1jaju potvrdи Njиtпove teorije kretanja. Potvrdи i jedinstveno objasnjenje Kep1e
rovih zakoпa, zakljиcuje Cebotarev, dao ј е Njиtпov zakoп gravitacije iz kojeg se tj zakonj 
mogu jzvesti. 
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"Zeleo sam da postanem teolog, sada jzgleda da се se stvaralac u menj osloboditi 
kroz astronomiju", pjsao је Kepler svome ucjrelju Maestlin-u ро zavr5etku dela "Myste
rium cosmograpl1icum", kada је shvatio da је pozvan da resj proЬlem povezjvaпja ge
ometrijskog ј kosmickog poretka. Ovaj preobrazaj, u svakoш slucaju vodio је preko mate
matjke. Nju је Kep1er izuёavao u okviru teo1osk.il1 studija, predavao ju је jedno vreme u 
Gracu u jednoj su·uёnoj sko1i, а pos1e smrti Tjho Вrаћеа, od svoje 30. godine, ра do kraja 
zjvota, Ьiо је na duznosti carskog matematicara. 

Jedan od najbo1jih poznava1aca Kep1ero\rog matematickog stvara1astva ]urij Ве1јј 
jz1ozjo је оЬimпо saopstenje "Ј ogann Kepler ј razvitije mateшatike" . 

Hrono1oski ј tematski preg1edno Heljj је prikazao razvoj Kep1erovih matcmatickih 
jdeja ј rezu1tata koji su prati1i njegova astronomska i opticka ist.razivanja, а1ј su nastaja1a 
ј kao samosvojni izraz stvara1aёkih moci Kep1era. Svojim пumerickim taЬlicaшa I"adenim 
na osnovu njegove originalпe teorije о konstrukciji 1ogaritama, Kep1er је uticao na razvoj 
numcricke matematike XYII vcka ј izmedu osta1 g, ро пekim nagovestajima, Ьiо inici
jator prve raёun ke ma~iпe koju ј е koпstrui sao пj egov ti Ьingeпski pri)ate1j Wi1he1ш 
Schickord (1592-1635). Uz dragocene jпformacije koje nam pruza, Не 1 ; ји Ьi se mog1o 
zameriti sto u neko1iko пavrata ponavlja neke i stiпe о Керlещ matematiёaru (п.рl". s1u
eaj sa Sikardovom raёuпskom masiпom) , а mапје jпs istira na materija1u kojeg је iпteп
zivno proucavao u Lenjingradskom arhivu. M edutim, kako ovaj autor uskoro оЬјаv1јије 
knjigu о Kep1eru kao matematicaru, treba ocekivati da се tu u potpипosti iz1oziti sva svoja 
jsrrazivaпja о Kep1eru. Prize1jkujeшo da on tada vi se obu11vau e1emeпte infiпitezima!пog 
rасш1а и Kcp1erovom de1u, koji su od posebпog zпасаја u odпosu ла radove Lajbпica 
ј Njuшa. 

Rad Ј. А. Daпi1ova ј Ј. А. Smorodiпskog "Kepler ј sovrcmeпnaja fizika" kao da 
ovap1oduje Kcplerovo prorocaпstvo о sиdЬiпi пj egovog sopstveпog de1a "Harmoпiccs 
Мипdi" . О ovom de1tt koje је treba1o da prcdstavJ)a Kep1erov sveobиhvatпi pog ed na 
svet ј zavestaпje potoпjim generacijama ,оп је pisao "Smelo bacam kockи i pjsem kпjigu 
za sadasпjost i1i bиducпost - meni је to svejcdпo. Опо шоzе ј sto godina da ccka па ёi
taoca; zar nije sam Hog morao da ceka 6000 godina za ocevica svog de1a" . Delo је пasta1o 
u vreme Kep1erovog boravka и Liпси, а zavrseпo је 27. maja 1618. Svetom и kome је 
zjveo v1ada1a је "krestava disoпaпca· ' tridesetogodisпjcg rata i ljиdi sи se s1abo Ьriпи1ј 
za 11armonijи, vjse za pusёaпu ig1u nego пebesku. Za svoje vreme "1ude jdeje" Kep1ero\'e, 
danas su ро tvrdeпju autora ovog saopsteпja "1ude" u smis1u koje im pridaje Nie1s Bohr. 
Najluda od keplerovskil1 jdeja Ьila је ona о "svetskoj harmonijj" . Njeпim traпsformacijama 
ј razvojem Kep1er је dosao do svojjh пajvazпijih otkrica. Daпi1ov ј Smordjnski vjdc u 
njoj prethodnicu Ajnstajnovog "kosmickog religiozпog оsесапја" , odnosno osecanja unj
verza1nog objcktivnog pokreta kojj је и osnovi raz1icjtih fenomena. U toj jdejj onj otkrj
vaju najduЬlju ana1ogjju sa modernim shvatanjiшa о ulozj prjncjpa siшetrjje и sjstemи 
zakona prirode. 

Aиtorj nadalje utvrdиju sta је zajednicko а sta razlikuje Keplera ј шoderne fjzj
care. Zajednicko im је shvataпje о и1оzј sjmerrjje u jspиnjavanjи jaza kojj se javlja pri 
zak1jucivanju, zatim и proricanju ј opjsivanju fenomena, cak ј pre nego sto se on potpuпo 
shvati. Sjщctrija se takode javlja kao krajnjj сј1ј tragaпja za пovjm zakoпima prirode. 
Raz1ika је u tome sto moderni fizjcar upotreЬljava prjncipe sjщetr·ije zajedno sa drиgiш 
шctodama saznanja ј nema namerи da ih smatra apso1utnim, dok је Kep1er video u njjma 
najvisu jsrjnt\ "manifestaciju mudrosti kreacije" . Ipak, zаk1јисији sovjetski naucnjci, mo
dernj fizicar pokusavajиcj da оЬићvаrј ogromnи koliCinи eksperjщeпta1nih data crstom 
formom jednog zakona, pokusavajucj da otkrjje sjmetrjju koja је u osnovi ј da ujedjni 
brojne zakone u jedan uпjverza1ni zakon, resava proЬlem kojj se, kao poznati proЬ!em dvaju 
tela, moze nazvati "kep1erovski рrоЬ!еш". 

Ita1ijan У. Ronchi saopstio је Јер referat о Keplerovjm rezu1tatjma u optjci ("Jo
hann Kep1er, opticien"), dok је V. L. ёenaka1 jzlozio sve pojedjnosti о astronoшskim 
jnstrumentjma Kep1era ("Astronoщjceskie instrиmenty Kep1era"). lz Nemacke demo
kratske repuЬlike Ьi1а su na Sjmpozijumu prjkazana trj uspe1a referata D. Watteпberga 
("Kep1ers Brjefe an Fabrjcjиs" ј "Keplers Ikonogt·aphje") ј Н. ]. Tredera ("Kepler und 
dje Gravitatjonstheorie"). Keplerov praskj perjod Ьiо је tema dva referata Z. Horskya 
("]ohann Kep1er јп Prag" ј К. Hujera ("Kep1er јп Prag 1600-1612"). 

lstrazjvanja u lunarnoj teorijj о kojjma se raspravlja u radu V. Thoren-a (SAD) 
"Kepler on the 1unar theory", predstav1jaju zanim1jiv ј vazan deo Keplero•·og zjvouюg 
dela. Astronomska disertacija о Mesecu, kojom је Kepler promovjsan za magjsrra teolo-
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skih na~a upro1~ce 15?3, dosada !os nije pronadena, ali kako navndi Thorn, vec 1601. 
K~p1er !с .zak1)ucao da ЈС Mesec kiJUC z:t razumC\':tП)e kretanjз ostalih plancta. Posle ot
krica c1Ipticne orblte , . кcl?1er је udvostrucio svoj e napore u 1unarnoj teoriji i zakljucio 
da Mcsece.~a ?dsrupanJa n1 su neprav ilп os t u kreranju sзmng Meseca, vec da to mora Ьiti 
maшfcstaciJa )ednog fcnomena koj i је prisшaп ali ne i opazJjjv kod osta1ih p1aneta. 

KEPLER JOHAN (Kepler 
Johannes, 1571-/630.) ne
macki QS(/"0110111, matemati
car i jizicar, poznat је ро 
mnogim svojim radovima, od 
kojih su svakako najpoznatiji 
tri Keplerova zakona о kre
tanju planeta i Keplerova 
transcendelltna jednacina. Za
konima о kretanju planeta 
Kepler је postavio tt!melje 
nove astronomije. 

. Sa .svojim p~ogramom ... ~~zicke". jnterpretacije Junarnih nepravi1nostj Kep1er se 
Ьоrю pu~1h 25 godщa, а .Da)ve.ci .dopr1~~s .I.un_arno! . teoriji su Kep1erova izracиnavanja 
PO?UacenJa ~~пса. Na kraJU ovth tscrp1JU)Ucih IStrazivanja za koja se ne moze recj da su 
bas da!a J?07.1tlvne r~zu1rare~ . K~pJer је u zre1im doginama Ьiо spreшan da posumnja da 
pornraceш Mcsec za1sta sto)t di)ametra1no suprotno Sиncu. 

. Amerjkanзc R. Westman saopstio је veoma zanimJjiv rad о Kep1erovom shvatanju 
h1poteze ~ .. Kep1~r's theory . of hyp<;>thesis" ) koje је nasta1o tesno vezano za naCin Kep1e
r~vog prthvat~ПJ? KoperПlk~ve hipoteze. Joii u m1adostj fasciniran Kopernikovim uce
ЛJCI?, KeJ?l_e~ ЈС I_mao dve prtmedbe: prva se odпosi1a na tvrdenje da se jstinit zak1jucak 
moze do~ltl rz Jзzne premise; otuda је sledilo da, mada је Kopernikova hjpoteza sasvim 
do.bro sacuvala -~eno~en, ova demonstracija nije ustanovila dokaz pocetne premjse; druga 
pr1medba optuz1vala ЈС Kopernikovu fizjku za neadekvatnost i apsurdnost. 

. Ро W~.st':la~-.u Кер1е~ pok~sav:: da resi prvj proЬJem tvrdeci, na osnovu Iogike, 
da ЈС ded~CIJa .tstшltog zakl)ucka tz lazne premisc u astronomiji cista i1uzija, Sto se tice 
dru~o!?, v1se op1tnog proЬJema, ~ep1.er је zauzeo od samog pocetka rea1isrjcki stav о pri
rodi h1p?teze, ~dnosno, stav da ISttшta astronomska hjpoteza mora opjsivati fizicku real
nost. Alt, k~o t ~~m .Kepler shvata ct:: ~1~govj prvi argumenti jz djnamike u "Mysterium 
Cosmographrcиm . ~~s~, mnogo uspeSПIJl о~ Kopernikovih, Wcstman tиmacj dvojaku 
upotre~u 1zra~a "flZika. u KepJera: 1. Ak? )edna geometrjjska hipoteza odgovara stvar
n.rm.,rei!ma. ko)a se k~ecu u prostoru, tada ЈС ona fizjcki jsrjnjra. Ovo znacenje izraza fi
Zika bi!o Ј.~' u ~.tvar!, ponovna interpretacija neop1atonskog koncepta harmonijc kao 'ko
respondenct)e tri)U шvоа kosmjcke hijerarhije - inteljgiЬilnog, nebeskog i suЫиnarnog 
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- аЈј sada u smjslu kopernjkovsko~ unjverzuma. 2. Drugj smjsao recj fjzjka ЬJjzak је Arj
stotelovom "delatnom uzorku". Kada је prjJ1\ratao novu teorjju , Kepler је upotreЬio prvu 
konstataciju izraza ,.fizjka" - krjterjjum istjne koji mu је , zakljucuje Westman , omogu
tilo da traga za jaCim argumentima u mehanjcj . 

I . N . Veselovskjj (SSSR) jzlaze odnos Keplera i Galjleja na~lasavajuCi da је Kepler 
u 161 О. god jnj Ьiо jedan od prvill koj j је prjznao GaljJejevo otkrjce (teleskop) . Ро nasem 
uverenju , Ve elovskjj је morao da izlozi odnos Keplera i GaJjleja i iz njjhove poznate pre
pjske. Ova prepiska cjni posebno mesto u arhjvskom jstrazivanju Keplerove zaos ta\r s tjпe . 
Jlustracjje radj navod jmo deo jednog pjsma iz 1610. god jne. "Prosle godjne - saopsta\ra 
Kepler GaJjJeju, u potpunostj sam proucio geografiju M<:seca. Moze Јј neko po\rerovatj 
da se agromni okean, kojj delj Zemlju ј Mesec moze spokoj no ј bezopasno prebrodjt j 
kao usko prostranstvo Jadranskog, Balrjckog mora jJi Lamansa"? Kepler dalje pise Gali
leju: "Predvjdam brod ј Ј ј jedra, prjlagoden nebeskim vetrovjma; ј ako se mogu naC:i 1juc1 i, 
ko jj se nece bojati pustjnje meduplanetarnog prostora tada се se prjonuti па to putese
stvjje. Potrudjmo se da jm uradjmo astroпomjju : Vi, GaJjJej - Jнpjtera , а ја - Mese
ca" ( jz "Djssertat jo cum пнпtјо sidereo"). 

О Keplerovom j7.vodenjн elj pse i pravila ravnj jz cjnjeпice ј пa~ovestaja , raspravlja 
u oЬimnom radн С. \XI'jJ soп (SAD) .. Kepler' eJjpse апd area rнl e , tllej r derivatioп from 
poct апd coпjecrure" . F. Zurckv (SAD) u svom saopsteп ju .. Kepler's superпova of 1604". 
govorj о pojavj ПО\'С zvezdc koju је 1604. otkrjo Ј. AЉoteJij iz Veroпe а koju је godj nu 
dапа posmatтao ј komeпtarisao Keplcr borave(:j u Pragu па dvoru cara Rudolfa П. Za
пimJjjvo је da је Keplerov prvi komeпtar, паmеnјеп silп m u7.budeп ju i radozпal ost j 
dvora . Ьiо lшmorjsrj caп ј upereп protjv carevih astrologa i dru~jh пadrjuceпjaka па dvortt . 
Kasпije ј~:: пastala knjjga koja sadrzj Keplerova р smatraп ja поvе zvezde ј podatke n л·е
пој svetlostj . Опа је u поvјје vreme posluzjJa za utvrdivaпje поviћ podataka о osoЬiпama 
i pravoj prjrodj Kenlerove zvezde. 

N . М. Roskjп (SSSR) pru7.jo је пeophodпu iпformacjju о rukop jsima Keplera u 
Arhivu AN SSSR, а D . Hellmaп (SAD) govorjo је о Kepleru ј k metama. 

Sva saopsteпja na Simpozijumu orgaпizator је objavjo u vjdн separata, pri cem u 
је za svaki od ovih radova dat i rezime. Ovaj stampaпj materjjal Ьiо је dragoceп za u e
snjke Simpozjjuma u praceпjtt rada Simpozijuma, а pruza mogucпost n o,rih sazпanja 
svima oпima koje iпteresttie Keolerovo stvaralastvo* . 

Nada1je vredпo је pomeпuti , da ј е u povodu ovog j uЬileja izradeпa medalja (me
sing, precnika 6 ст) sa ljkom Johaпesa Keplera prema gravurj Ј . vоп Неуdепа ( 1620), 
koju је doЬio svaki ucesпik kao odista !сро sесапје па ovaj skup i darum. 

Orgaпizatori Simoozjjuma oruzjJj stt ucesпicjma mogucпost da posete vise пauc
nih ustaпova Leпjjngrada kao i njegove istorjjske spomeпjke. Pre svega treba pomenutj 
posetu Muzeju М. V. Lomonosov. Iz dvocasovnog oЬilaska Мш:еја posetjocjma је Ьilo 
omoguceiю da se upozпaiu sa ooiedjпostima iz zivota i rada osпivaca ruske пauke . Poseh
пu paznju privlaci sala u kojoj је Ьila smesteпa opservatorija Petrogradske akademije пauka 
u kojoj su prikazaпi astroпomski iпstrumeпti od XVII do XIX veka. 

Poseta Astroпomskoj opservatoriji u Pu1kovu, upozпavanje sa instrumentacjjom 
za posmatranje i merenie vremeпa, kao i oЬilazak Mu7.eja aпtrooa1ogije i etпografije imeпa 
Petra Velikog, unotpunili su opsti, sпa7.an utisak о паuспој proslosti ruskog naroda koja 
se zacela i ra7.Vijala па prostoru daпasпjeg LeпjiП!~rada . 

Razgledanie grada-heroja, niegovih spomenika i zdanja takode је ostavilo dubok 
utisak па ucesпike Simpozijuma koji su tokom ovih izleta imali prilike da se bolje upozпaju 
i porazgovaraju о svoiim naucnim preokuoacijama. 

Sliku о Keplerovom zivoru i stvarala·rvu, pored пaucпih saoosteпja, upotpunila је 
izlo:Љa Keplerovih rukopisa iz foпdova Leпiiпgradskog arhi,ra AN SSSR, koji su kako 
је vec napomeпuto, i povod odrzavanja iuЬilarпog simpozijuma Keolera - Nemca u 
Sovjetskom Savezu. Keolerovi rukopisi Ьili su izlozeпi u prostoriji Planetarijuma medu 
istorijsko-naucnim instrumeпtima (konija Galiljevog teleskopa i sl.), kao i najsavremenijim 
modelima satelita koji se lansiraju u SSSR. 

Na ovom Simpozijumu nasu zemlju predstavljali su Dr Erпest Stipanic, profesor 
univerziteta i autor ovog prikaza. 

Dтagan Tтifunovic 

* BiЬiioteka Matematickog instituta u Beogradu, jedina u zemlji, raspolaze kom
p\etnim stampanim radovima sa ovog Simpozijuma. 
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О БЕСКОНАЧНОСТИ ВАСИОНЕ 

Проблем бес1юначности васноне бно је nредмет изучаваља још 1юд анпrчю1х 
матернјалнста н у разлнчнтим фар.11 ама манифесту је се спе до данас. Античю1 лlате
риiал нстн су своја убеђеља засннвалн на логичю1м расуђнnан,н.llа, јер у то nреме 
IOI)e било ею::пернменталннх радова . П сле тога, TOJ<D.\1 17 пе i <ОDЗ дО.\IИНирају тео
ЛОШI<а схватаља и догма о I<Оначности света. Међутим, on ХУ! вена па надаље, раз
вој nриродш rх науна и фнлософије омогућ.но је и даљи развој схватаља о бесl<она<l
ностн B::ICIIOHe. 

~авремена н смологпја изучава за1юне развитна и стру1пурну организацију 
материЈе у нама достуnним областпма AЗCIIOIIC. Палазе l11 1 од тога да OCIJO DIIII зa i <OIII-1 
дијалеi<ТЈЈЈ<е важе свуда , е"страполацијом ве!; nознатнх заt<онитостн на це;ЈО Ј<упну 
васнону , долазн се до основних заЈ<ономеrности 1<0је у љој важе . Узнмајућн у обзир 
nринцип јединства ЗЗI<Онитости, нзучаваљем nојава у п једпни.ч областнма васионе , 
долази се до сnознаља суштине nроцеса 11 у областима ноје су много пута пеће no 
свој им димензијама. Исnитиваље облаетн ноје су нама достуnне омогуl;ава да се 
нађе nут за решеље nроблема бес 1юначности васионе . 

~сuст:~ 

,______ ~-!90 !IQJ!___!~___!!I'9 

Сл. Ј Пресек Галаксије ( cxe,lta} . 

Сл. 2. - Поло:жај Cylt•t eвoz cucйieAta 
у Гал.1Ксији (cxeAta) 

Наша Галаl<сија је најбоље испитан звездани систем и на основу nредставе 
о љеном устројству може се створити представа и о устројству цело1<упне васионе. 
Развој философсЈ<е мисли и обиље астрономсi<ИХ еl<сnерименталних радова омогу
ћи~и су стnараље одређене представе о струi<тури васионе. Међутим , та nредстава 
НИЈе дефинитивна, него само nроду1п досадаuпьег стеnена развип<а науне. 

Исnитиваља су ПОЈ<азала да се наша Галансија састоји од 01<0 150 милијарди 
звезда од нојих је већина груnисана у сnиралне гране. Оне са•11ньавају дисн са nреч
НИЈ<ОМ од оно 100.000 светлосшrх година и дебљином од оно 1600 светлосних година. 
У средишту Галансије запажа се изразита концентрација звезда ноје чине љено 
језгро. Језгро Галансије има облин елиnсоида са осама од оно 7800 н 2900 св. го
дина. Оцељује се да маса целонупне Галаl<сије износи 01<0 160 мюшјарди Сунчевих 
маса. (сл. Ј) 

Звезде се у Галаксијн l<pehy веома сложепо, ал ~r се у основним цртама љихово 
кретаље ~юже оnисати нао обртаље целонуnне Галаl<снје 01.-о љене осе . Сунце се 
око љеног центра l<pche брзином од оно 250 к,~tfсек, а време једног пуног обрта из
носи око 200 милиона година. (сл. 2) 

Вешшу улогу у Галаl<сији игра и дифузна материја чиiа средља густнна из
носи оно 10-24 zpfc.ч•, али с обзиром на љено огромно простирање љена унупна маса 
је веома велика. 

Из горњих подата1<а види се дз су димензије наше Галаl<сије огромне, међу
тим она представља само сићушан део васионе l<оји је достуnан посматраљу. Поред 
тога, посматраља су поназала да nостоји велини број вангалаi<ТИЧI<ИХ маглина и 1 :ва
зара удаљених и прено 4 милијарде светлосних година. 

У данашље nреме постоје докази да све видљиве галансијс улазе у nehп си
стем - Метагала1.;сију. Према неi<Им истраживачi<Им резултатима наша Галанснја 
налази се на растојаљу од ненолико десетина милиона светлосних година од центра 
Метагалаl<сије и окреl;е се око љега брзином од оно 100 к.11/сек. Предnоставља се да 
пречнин Метагаланснје износи 4-5 милијарди светлосних година. Постоје пред-
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поставЈ<е да Метагалансија има обюn< дисна и да се обрkе OI<O своје осе са периодом 
од приближно 1011-10' 2 година . Та1юђе је јасно да она не попуњава цело1<упну 
васиону, веk постоје и други системн који имају своју струнтурну организацију. 

То•<ом развиkа ндеј е о беснонач:ности васионе појавила се тежља да се пре 
свега објасни љена стру1пурна организација и појављује се мишљеље да је васиона 
бесЈ<О I·Јачиа и да су звезде у љој равномерно распоређене. Међутим , при танво) пред
поставци изглед неба био бн другачији од оног 1юји се запажа што је довело д низа 
теш•<оkа у објашњељу бесноначности . . 

1823. гощLНе Олберс је поназао да унолино би се узело да Је васнона бесно
начна и да у себе у•<љу<tуј е безброј звезда равномерно распоређе1шх, онда би сјај 
неба био заслепљу ј уkн , што у стварности није случај. Овакво расуђиваље познато 
је Ј<ао парадонс Олберса нлн фотометрнјскн параДОI(С . Нешто l(асније ( 1894 . год. ) , 
Зејелигер је аналогињ" расуђнваљем дошао до танозваног "гравнтационог парадон
са". По љему, УI<ОЛ Ю<О би се узело да је број звезда бесЈ<Оначан , онда би у васиони 
деловале бесЈ<оначно велине силе грашrrационог привлачеља , гравитациони потен

цијал би у сва1юј тачюr пр стора бно бесЈ< начно велию1 , а то би зиачило да тела 
имају беснонач:но вешша убрзаља , што у стварности танође 1-rије случај . 

Фотометрнјсюi парадоr<с се ,,юже објас11ИТИ на више начина . . УI<ОЛИI<О се у 
васиони налази довољно тамне међузвездане материје која jar<o апсорбује свет-?ост , 
онда he то довести до ноначног сјаја неба , а то значи ослобађаље од фотометриЈСI<ОГ 
парадонса. Ослободити се гравитационог парадоt<са било је теже и после љеговог 
публиноваља многи науч:ници покушавали су да донажу нона<u-юст взсионе, или 
у нрајљој мери , да је густина материје , почев од љеног растојаља од центра Галан
сије, једнана нули. 

Оба парадоr<са произишла су од узете предпоставr<е равномерног распореда 
звезда у простору и да је сам простор свуда еу1шидски. ТЗЈшђе се сматрало да ос
новrш физич:l<И занони , 1<0ји нара1перишу гравитационо пр~шлачеље , зрачеље и 

друга дејства гравитационог и елеЈ<тромагнетног поља на материју, важе свуда у 
васиони. Све те предпоставне биле су узете без довољно основа, произвољно и све 
до појаве релат1шистич1<е теорије нису биле подвргнуте сумљи. 

Као јано интересантна појавила су се расуђиваља Шарлијеа ( 1908. и 1922 . 
год . ) који је предложио схему васионе према 1<0јој она има хијерархијсЈ<У стру1пуру . 
По овој схеми било 1юји систем улази у састав веkег система; звезде се групишу у 
галаЈ<снје, галаЈ<сије у галаЈ<пr<u<а јата, ова у јата галЗЈ<ТИЧI<Их јата итд. до бес•юнач
ности . Према Шарлијеу, при постојаљу одређеног односа између параметара наве
дених система, оба ларадоi<Са одпадају. Гравитациони ларадонс се тада мо~е ПЈ?оту
мачити на следеkи начин : дејство гравитационих сила на неку звезду Је на)веkе 
)'l<ОЛИI<О се предпостави да се она налази на нрају галансије, ова на крају галаi<ТИЧЈ<ОГ 
јата и таi<О даље. У том слу<Iају сила гравитационог првлачеља на дату звезду може 
да се представи I<Онвергентним редом чији збир чланова има ноначну вредност, _а 
то значи да је у убрзаље звезде 1<0начно. Да би ред био нонвергентан треба да )е 

задовољен услов: Rn /Rn-1 > VNn 
где је: Rn - радијус система п-ог поредi<а 

. Rn-1 - радијус система п-1-ог поредна 
Nn - број звезда или галаi<сија у систему n-ога поредка. 

При ·танвој струнтури васионе средља густниа материја биhе маља )'l<Олино је 
поредан система виши, због тога што се маса система ловеkава много спорије него 
простор ноји заузима дати систем. Ано са N, означимо број звезда које чине галан
сију G, са масом М,; N 2 - број галаЈ<сија типа G, ноје улазе у сзстав галантич:I<ог 
јата G2 са масом М2 итд. , може се успоставити веза: М; - N; Mi-1, 
где је: М; -маса система G; 

Mi-1 - маса система Gi-1 
N; - број система типа Gi-1 ноји чине систем типа G; . 

Пошто је јасно да је залремина система типа G; много пута веkа од збира за
премина свих система типа Gi-1,, дон је маса система G; једнана збиру маса свих 
система Gi-1 (запремина наше Галансије је много веkа од збира запремина свих 
звезда ноје улазе у љен састав, а љена маса једнана је збиру маса тих звезда), следи 
занључ:ак да се са повеhаљем поретна система смаљује средља густина материје. 

, 
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Еl<страполацнјом те чюьеиице на бсс•юначност добија се да средља густина материј е 
у вас• rонн тежн нули. Овај Јанљу<tаЈ < з нач и бјашљсље оба парадо•<са . 

Шарлијеова схема васноне и поре тога није била одмах пршrnаhсна н било 
је ПО Ј<ушај а да се она оспор1 1 . Све то ј е пр изнлазнло због једностраног пр1 rхватаља 
неюrх услова , н због нсдов љног nознаваља суштнне нсюrх процеса у васиошr . 

До модерног објаuльсља ба парадокса д 1 азн се прнзнаваљсм мо1·у1iности 
апсорrщиј с слс Јпромагнетн г и гравнтацнон г поља матернјо ,\\ , што доводи до пре
лаза поља у друге формс I<рстања матсрнјс. Идеја апсорпцнј с свстлостн у мс lјузвез 
даној материји п јавила се давно и разрађена ј е са разлиЧЈПЈ ГХ страна . Пошто у по
четну юrј е било довољно резултата о Ј{араЈперу промена поља, та идеја ј е била 
оспоравана. 

Уношшо би се допуст•·ша реалност апсорпциј е светлости, матсрија ноја ап
сорбује aJ<yмymrpahc у себи тол и](у Ј< лнчану енсргнј е да ћс rючсти и сама да зрачи 
светлост. Ово би довело да сјај неба буде заслепљуј уhи , што значи да би се јавно 
фотомстријсю·r парадоi<С. Меlјупш све то пр изи шзи збо1· тога што је допуштено 
постојаље само једног процеса - прелаза материј е у зрачсље , дш< се за обрнути 
прелаз сматрало да не постоји . 

Звезде у процесу своје еволуЦЈ·rј с шаљу елс1промагнетно зрачеље nри чему 
се материја са I<Oiш•rnoм масом претвара у е 1 е 1промагнстно nоље. Унолюю обрнути 
nрелаз није дозвољен , онда I<роз приблнжно 1012 годюiа целОI<упна матсрија тре
бало би да се претвори у зрачеље . Под предпосташшм да свет nостоји вечно у вре
мену, то стаље би веk давно наступило , што нс одговара стварности. Излаз из те 
противуречности може бити двој аЈ<: прво - признати да се у васиони врши етат-ш 
апсорпција еле1промагнстног зрачеља при чему оно прелази у материј у ; друго -
допустити да ј е танав nрелаз нсмогуh и сматрати да је свет пре НС I<ОЛIШО мили јарди 
год11:на постао од нено1· другог облю<а материј е I<O ja је била 1<арантерисана неким 
другим особ1шама, нама непознатЈiМ. У овом другом случај у признаје се вечност 
света , с тим да се промене у васиони врше у правцу прелаза материје у зрачсље, 
одаю1с следи да he после довољно дугог времена основна маса материје прећи у зра
чељс, а свет npehи у нсно друго стаље о I<OMC ми за сада ништа не знамо. 

KyзAtauocкu 1\lfuкe 

"АПОЛО 15" - ЧЕТВРТО ИСКРЦАВАЊЕ ЉУДИ НА МЕСЕЦУ 

У серији летова, према програму "Аполо", лансиран је у правцу Месеца, 
26. јула 1971. године у J4 .34h ло нашем времену, васионски брод "Аполо" 15" са 
посадом. Посаду брода чине Дејвнд С1ют (командЗЈП брода), Џсмс Ирвнн (пилот) 
Месечевог модула "Соно") и Алфред Ворден (пилот 1<0мандног модула) . Овај до 
сада најдужи лет у серији "Алоло" , у трајаљу од Ј 2 дэ на , извршен је из базе у Ксјп 
Кенедију, уз помоћ модифициране рЗ!<ете - носача "Сатурн" . 

Циљ овог лета био је принупљање узорана са Месечеве површине и то са па
дина планине Aйeuuua , за ноју научющи сматрај у да nредставља најстарију откри
вену груnу стена на Месецу. На тај начин веруј е се да ћс испитиваљем састава, ста
рости и струнтуре Мссечеве коре до\ш до оп<рнваља тајни о Мсссчевом поре1шу . 
Научници ради свега овога сматрају да је прој екат "Алоло 15" до сада најзнач.ајији 
подухват човека на Месецу. 

Пре111а уобичајеном програму, уз неЈ<е маље теюiИЧЈ<е неnравилности, астро
наути Скот, Ирвин, и Ворден, напустили су нашу планету да би се прва двојица веh 
30. јула у 23.14h, по нашем времену, спустили на површину Месеца у Месечевом 
модулу "Соно" , дш< је трећи астронаут Алфред Ворден, остао у rюмандном модулу 
на путањи оно Месеца. Сnуштање на Месец обављено је са свега 60 м удаљености 
од планиране тачi<е. Овим спуштаљем на Месец астронаути Снот и Ирвин су поста
ли седми, односно осми ч:овен , који је нрочио ногом на тле нашег, не тако давно , 
потпуно непознатог суседа . 

Од карактеристичних података који су интересантни за овај лет наnоменимо 
да је овде први пут норишћен тзв . Месечев џ1m "Ровср I", тежине 227 кй нога су 
асrронаути однели са собом на Месец и I<Ојим су прешли оно 28 KAt по површини 
Месеца, креkуhи ·се просеч:ном брзином од OI<O 8-1 О КАt / ч. Ово је први пут у исто
рији да се људи крећу возилом по Месечевој површини. 
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Астронаути су боравили на Месецу оно 67h при чему су изван брода, у три наврата, 
провели OI<O 18 1/211. За то време они су са1супнли оно 77 кй. узорана стена са Месе
чеве површине . Сннмљено је у то1су пута и на Месецу OI<O ЗВ к,w филмс1се транс, што 
представља та1<0ђе својеврстан ре1сорд. 

Са ов г лета забележ н је ј ош један 1сурнозитет: избачен је један всштачки 
сателит у Месечеву путаљу 1шји треба да нружи OI<O годину дана. Лансирање је 
обавила посада брода "Аполо 15". 

По повратну са Месеца, 1сада су се СI<От и Ирвин састали са Ворденом, дошло 
је до боравка Вордена изван брода. Наиме он је "Леоновао" на даљ~tни од 315 .000 км 
од Земље и то у трајаљу од оно 20 минута. 

После 12 дана успешног путоваља 1сапсула номандног модула са тројицом 

астронаута спустнла се 7. августа у 21.46h (ср е~ ље- европс1ю време) у Тихи О1сеаи, 
на оно 540 к,11 северно од Хонолулуа, Хавајн. При сrтуштаљу није се отворио треhи 
падобран, тано да су брзина и удар l<алсуле о воду бил и нешто веhи, али се спе 1mак 
добро свршило. Првн пут после ова1ших летова посада није имала уобичајени наран
тин , јер је веh доназано да на Месецу нема трагова живота, l<оји би евентуално могли 
да изазову нежељене последице на Земљи. 

Модернизовани систем васионс1сог брода "Аполо 15" значи почетан у новом 
поглављу истраживаља Месеца. Он уједно наговештава и нрај, јер he се нористити 
још свега два пуrа, у летовима "Аполо 16" (марта 1972 г. ) и "Аполо 17" (децембра 
1972. г.), 1юјима се завршава програм истраљиваља Месеца од стране САД. 

Васионс1н1 "та1сси", према проје1пу "С1сајлаб" треба ~а пружи тшшм 197З г. 
и даље неопходне подап<е о реаговаљу чове1са при дуготрајно.\\ борашсу у васиони . 
Он he прt:дстављати логичан настава1с досадашљих стремљеља на овом плану. 

Драzаи ](1/е:жевић, дийл. июк:. 

JUPПER U 1971. GODINI 

Sistematska promatraпja Jupitcra, na Zvjezdarпici HPD-a u Zagrebu, su zapocela 
јо~ 11. 5., da Ьi zavrsila 27. 6. 1971. Tokom toga perioda (opozicija Jupitera је Ьila 2З . 5.) 
doЬivena su ukupno 3З crteza, пiz mikrometarskih mjereпja, а vrseni su takoder i poku
saji fotografiranja njegove planisfere. U radu su uccstvovali suradnici Grupe za proma
tranje planeta : Bermanec Vladimir (izradio 18 crteza), Kovacic Sanjin (2) i Pavlovski 
Kresimir ( 13). 

Promatranja su vrsena s pomocu glavnoga dalekozora nase Zvjezdarnice .С ч> = 45• 
49' 10", Л = З44° 01' 17", h = 250 т), Zeiss refraktora IЗО/1950 mm, vecinom poveca
njem od 195 х. Takoder su Ьili upotreЬijeni i neki filtri, kao napr. zeleni i :iuti. Promatrani 
detalji (razlicite pruge, pjege i sl.) ucrtavani su па vec prije pripremljene elipse (2а = 
= 67 mm, 2Ь = 6З mm). Prema tim crte:iima је zatim izradena i karta Jupiterove plani
sfere, za period opozicijc 1971. godine (v. sl.). 

Као sto је sa karte vidljivo sjeverni i ju:ini ekvatorijalni pojas (u daljem tekstu NEB 
odnosno SEB) potpuno su odvojeni jedan od drugoga. Jediпo ih na pojedinim mjestima 
spajaju "mostovi", koji se redom nalaze na ovim jovigrafskim du:iiпama: 2•, 24•, 55•, 
76•, 99°, 132°, 148•, 171 °, 194•, 222•, 258°, 286°, 3ЗI 0 i 345°. Kod toga treba napomenuti 
da se је duziпa tih mostova neprestano mijenjala (oko 0,5° na dan), tako da su dane vrijed
nosti za period opozicije. Do te pojave dolazi zbog toga sto је duzina centralnog meridi
jana 11 sistema (sjeverna polukugla Jupitera) u godisnjacima dana uz pretpostavku tra
jaпja rotacije od 9h 55m 40s,6 sto ~е razlikujc od stvarne promatrane vrijednosti za taj 
pojas. Tako napr. najпovija istrazivanja Pokornog (1970) pokazuju da taj pojas rotira u 
vremeнu od 9h 50m 27s. 

Inace, kada govorimo о ekvatorijalnim pojasevima (prugama) treba napomenuti 
da је intenzitet SEB pojasa Ьiо mnogo manji od intenziteta NEB pojasa, koji је uz ju:ini 
umjereni pojas (STB) Ьiо najtamniji pojas na Jupiteru. STB pojas, koji se nalazio па sred
njoj jovigrafskoj si.rini od -29° (vidi tabelu 1), је i ove godine Ьiо najtamniji pojas na Ju
piteru. Tokom nasih promatranja u. tom smo poja~u primjetili dvije Ьijele pjege (WOS 
DE i FA) i to na jovigrafskim duzinama od 295° i 62°. Osim toga treba spomenuti i jako 
tamno podrucje na jov. duzini od 65~ do 100° (takoder u STB pojasu). Sjeverni umje
reni pojas (NTB) ove је godine bio slaЬijeg intenziteta i nije pokazao nikakve osoЬitosti. 
Za razliku od jedva primjetljive sjevcrne polarne oЬiasti (NPR), koja se natsvljala odmah 
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па NTB pojas juzпa polarпa oЬlast Ьila је mпogo izrazeпija . Katkada, za dobrih atmosfer 
sk1h pпl1ka mogao se 1е u toj oЬlastj vidjeti i jui 11i umjercni pojas (SSTB). 

TABELA 1 
Jovigrafske §irine i intenziteti' pojaseva 

Naziv i skracenica $i,.ina lntenz. 
Sjeverna polarna оЬ!а t, NPR 30• 
Sjeverni umjcreni pojas, NTB 30 4 
Sjeverпi ekvatorijalnj pojas, NEBn2 15 2 
Juzni ckvat rjjal11i pojas, SEBs3 -11 З 
Juzni umjercni pojas, STB -29 1 
Juzna polarna oЬlast, SPR -4З 
Yelika crvena pjega, GRS• -25 

U tabelj је dan rcdosljed pojaSC\1a рО intenzjtetu, prj CCffiU 1 znaci da је 
pojas bio najtaщniji ј tako redom 

2 n oz nacava da se sirjna оdпо ј па пјеgо1• sjevernj rub 
З - s oznacava da se sj rjna od nos j па nj egov juznj rub 
4 - u tabcli је dапа sredllja si rjлa pjcge ( od -21 о do -31 °) 

~edutjm, najzanimljivijj objckt п а Jupjteru, Ьila је, ncsumnjjvo njegova veljka 
crveпa p)ega (G RS - Great Rcd Spot). Svojom veljci noщ ј intenzjvпom crvenom bojom 
ona ј е privlaёjla paznju proщarraca. Ove smo godine zaЬiljezjlj ponovni pad njene jovi
grafske_ duziп~: U prjloz~~?j tabelj (tab. Il ) dane su njene duzjne u proteklih 10 godina 
(ne ukl)uёщucl ovu opoziCIJU). Nasa promatranja pokazuju da Gc ove godjne njena duzjna 
SJ?anj!la па 13 ~ (355° istocп_i kr~j , 21_• zapa_dni kraj ). Тај podatak se odnosj na prvu polo
vщu ~estog mJ~_sec~, ~ada _Је p)ega ~ntellzlvпo pracena. Inace za vrjjeme opozicije njena 
sre?nJa JOV. duzщa ЈС 1znos1la oko 15 . Ako se tempo pada nјепе duzjne nastavi dalje ovom 
brzщom (tab. II) mozemo ocekivati da се prilikom slijedecc opozjcije, koja се Ьiti 24. 6 
1972. god., njena duzina izпositi oko 8°. • 

TABELA 11 
Jovigrafske duzine GRS (11 sistem) 

Godina j ov. duzina Godina jov. duzina 
19601 З40° 1966 24 
1961 З51 19672 29 
1962 8 1968 27 
196З 15 1969 22 
1964 20 19703 19 
1965 22 1971 13 
1- Duiine su dane prema Polesnom ( 1966) 
2- Duzine su dane prema Kowalecu ( 1969) 
3- Duzjna је dana prcma Sopperu (1971) 
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Zanimljivo је takoder spomenuti da se osim njene duzine, koj a se mijenja od 150° 
do 30', mijenja i traj anje njene roraci je. Те promjeпe su veoma male, ali је Polesny ( 1966) 
ipak щрiо pokazati da tn :>le.n govoriti о jedn m 55 gojisnjem periodu promjene tra
ja ја пјеn~ rora ije. Tak se trajanje rotacije GRS mijenja od 9h 55m 34s do 9h 5 5т 42s. 
Zз imljivo је sp m~nuti i cinjeпicu, koju је pronasao Reese ( 1957) , da ј е inteпzitet SEB 
роја а u щkој vezi sa iпteпzitetom crvene pjege. Drugim rijecima, sto је pjega "crveпija" , 
to ј е intenzitet SEB maпji. Izgleda najvjerojatnije da је ovogocШnji mali intenzite t :::,Ев 
pojasa prouzroёen snaznom crvenom bojom pjege, sto је ujedпo i i spuпilo Reeseova 
ocekivanja i prognoze. 

TABELA Ш 
Sp1jostenost Jupitera mjerena nitnim mikrometrom i da1ekozorom 

Godina A utor Dalekozor Spljo!te nost 
ст 

1827-29 W. Struve 24 0,072 
1863 Madler:.; 10 0,070 
1873 Lohse Ј 20 0,063 
1913-16 Rabe 20 0,060 
1942 Nefediev 10 0,058 
1970 Dollfus' 60 0,061 
1971 Kovatic 13 0,063 
1971 Pavlovski 13 0,061 
1 - Mjerenja Dollfusa predstavljaju najnoviJI rezultat, а izvrsena su 60 ст re

fraktorom Pic-du-Midi zvjezdarnice i mikrometrom sa dvostrukom s1ikom 

Mjcrenja koja smo izvrsi li preciznim nitnim mikrometrom imala su u svrhu m je
renje jovigrafskih sirina pojedinih pojaseva (pruga), polarni i ekvatorijalni promjer Jupi
tera, te odredivanje njegove sp1jostenosti. Rezultati mjerenja jov. sirina Jupiterovih pruga 
aani su u tabeli 1. Medutim, posto sve do sada mikrometar nije precizno bazdaren, to 
cemo u ovom clanku prikazati samo rezu1tate odredivanja spljostenosti. Radi kompara
Cij e, u tabeli 111 donosimo i neka starija mjerenja poznatih astronoma, te najnoviji rezultat 
astronoma Dollfusa (1970), iz cijeg smo rada preuze1i i ostala mjerenja. Као sto је vid
ljivo nasi rezultati nimalo ne odskacu od osta1ih, te se nadamo da се i rezultati mjerenja 
ekvatorija1nog i polarnog promjera Jupitera Ьiti takoder zadovoljavajuci. 
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Pavlovski Kreiiтir, 
Zvjezdarnica HPD-a i Astronomsko
вstronauticko drustvo SR Hrvatske 

RFZULTATI PROМATRANJA DJELOMICNE POМRCINE SUNCA 
25. п 1971. 

Sa ve\ikim nestrpljenjem su suradnici Zvjezdarnice HPD-a u Zagrebu docekali 
djelomicnu pomrCinu Sunca 25. 11 1971. god. Kako је veljaca u Zagrebu pretezno u 
znaku naoЬ\ake, to је Zvjezdarnica u suradnjj sa Solarnim opservatorijem Astronomskog 
drustva Hrvatske "Oton Kuёera" i financijskom pomoci Pokreta "Nauku mladjma" 
SR Hrvatske, organjzji"ala ekspediclju na otok Cres, u svrhu promatranja te poшrёine. 

Plan promatranja za ekipu u Cresu, kao i za onu koja је ostala na zagrebaёkoj 
Zvjezdarnicj, sastojao se u sljedecem: 
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1) Vjzuelno odredjvanje kontakata Mjeseca ј Sunca kao ј Mjeseca sa pjegama 
2) Snimanje toka pomrci ne na jednu p\oeu 
З) Snimanje poёetka, sredine ј kraja pomrёine u svrhu kasnjjega odredjvanja poje

djnih kontakata 
4) Snimanje pomrёine svakih 5 minuta u svrhu odredivanja postotka pomraёenja 

Sunca 
5) Mcteoroloska promatranja 
Kontakti su vjzuelno odredenj zapornjm satom uz pracenje vremenskih signala. 

Та promatranja su u Cresu vrsilj Naranёic Zoran, Morovic Tanja ј Smajis Vildana . 
. . ~nimanje toka pomrёine na јsщ ploёu је obavljeno s pomocu oblёnog aparata sta-

rt) eg~ ~tpa na. foto-p_loёu ORWO DU 3 (9 х 12 ст) osjetljjvost svega 2-3 DIN-a. Sni
man)a ЈС svakih 7 mtnuta, роёеv od 8 : 38 UT, а zakljuёno sa \0 : 51 UT vrsio Mikovic 
Marijan. Dosta uspjeli snimak nalazi se u prilogu (s l. 1). Snimanje pomrёine u svrhu ta
ёaka 3 ј 4 је u Zagrebu obavljeno s pomocu glavnoga dalekozora Zvjezdarnice, Zejss re
fraktora 1 30/1950 mm. SluzeCi sc foto-aparatom ZENIT 3 М, na mikrofilmu tvornice 
.. ~oto~emika" је snimao Kren Gustav. Ekipi u Cresu su za ta promatranja na raspolaganju 
btla trt dalekozora. Pomocu _manj_eg Zeiss refraktora, 120/1200 111111 , pomrёinu su aparatom 
PRACTICA, takoder па mtkroftlmu, snjmali Vrsnak Bojan ј Kulisic Stjepan. Astrograf 
k~mero~, 120/60_0 1111_11 , pomocu fot<:>-ayarata ЕХАСТА ј ЕХА Ilb tok pomrёine su sva
kih 5 mшuta sшmalt Ruder Ј eny 1 Zeljko Kemfelja. Fritsclюv refraktor 95/1350 mm 
је Ьiо namijenjen snimanju pomrёine na niskoosjetljive foto-ploёe ORWO DU З veli~ 
ёine 9 х 12 cm, te је za tu svrhu u radjonici Geofizickog zavoda izradena ј specijal~a ka
mera. Na taj nacin је slika Sunca na ploci iznosila cak 6 ст. Ovim dalekozorom su snimali 
Jadranka Morovic i Kresimjr Pavlovskj, 

Meteoroloska promatranja, zapravo mjerenja remperature zraka su vrsena ј u 
Za~ebu ј u Cresu jdentjcnjm termomerrjma ёiј а је skala Ьila podijeljena' na· 0,02 С. Mje-
ren)a u Zagrebu је proveo Koletic Mjroslav, а u Cresu Bozic Hrvoje. - " 

Sl. Ј - Snimak toka pomrline 25. II 1971. godine sa Cresa 
Snimio Marijan Mikuvic, suradnik Zvjezdarnice HPD-a 
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Promatraпja ј s пimanj a sи veCim dijelom иspjela . J ediпo sи оЫасi и Zagrebи djc
lomicпo prekidali koпtiпиitet sпimanja. Medиtim to пiј е пimalo smetalo, da se bas и Za
grebи dоЬiји najbolje fotografij e pomrciпe. Јеdпи od tih kvalitetni.h fotografija dопо imo 
па prvoj strani korica. 
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Slika 3 Sl. 4 

Nakon sto sи svi filmovi i ploce razvijeш 1 sa-.: materijal sredeп Ьilo је moguce 
sprovesti detaljnu analizu. Zbog stednje prostora ovdje necemo ici u detalje, vec se ogra
niciti samo na konacne rezиltate nasih promatranja. Rezиltati odredivanja kontakata, sto 
је izvrseno i grafickom (sl. З za I kontakt i sl. 4 za II kontakt) i racunskom metodшn, dani 
su u prilozenoj tabeli zajedno sa teoretskim vrijednostima koje su dane u efemeridnom vre
menи (ЕТ). Na temelju razlike u promatranom vremenu kontakta koje је izraz'eno u UT 
i vremenu kontakata koje је izracunato Besselovim elementima pomrcine, а izrazeno ј е 
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Slika 5. - Komparativni pre
gled promjene temperature zraka 
и Zagrebu (z) i Cresu (с). 
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u ЕТ, doЬivamo pripadnu korekcijи efemeridnog vremena, sto se takoder nalazi u tabeli. 
Као sto је iz tabele vidljivo korckcija efemeridnog vrcmena је prema 11asim rczиltatima 
za pocetak 1971. god. 41 ,535 sekиndi, sto se veoma dobro slaze sa predvidenim vrijedno
stima koj e sи dane и godis11jacima. 

Tabela 
Kontakti dje/omiclle pomrcine Sunca 25. II 1971. za Cres 

Tcoretska vrjjednost 
Promatranja 
Razlika 

1 kontakt 
ЕТ 8:45:10,56 
UT 8 : 44 : 29,25 

41,31 

II kontзkt 
10 ; 48 ; 53,76 
10; 48 ; 12,00 

41 ,76 

Promatra11ja dаји takoder ј neZ11atnи razlikи и velicj11j pomrcjne, kоји mozemo 
veCim djjelom shvatitj kao pogreskи mjercпja. Naime, teoretska izracиnav:щja dаји za 
veliciпи pomrCiпe и Zagrebи v rjj edпost od 0,468 Sиnceva promjera, а za Crcs 0,481. 
Promatraпja medиtim pokazиju da је pomrcina и Zagrebu izпosila 0,451 а и Cresи 0,474. 
Јаsпо је odmah da razlike nisи tako velike ј nalaze se и graпicama pogreske. 

Veoma је zaпimljjva aпaljza promjeпe temperatиre zraka. Na prilozenom crtezи 
(sl. 5) prjkazan је tok temperature zraka za Zagreb i Cres te postotak pomraceпja Sunca. 
Analjzom crteza dolazjmo do zakljucka da је pomrCiпa Sипса imala vidan иtјсај па tempe
raturи zraka . Temperatиra zraka ko'a је и Cresи izlazom Sиnca пaglo pocela rasti zadr
zava svojи vrijedпost (иz veoma slab porast od S\'ega О, 1 °С) sve do maksimиma, od ko
jega znatno pada (za 0,3° С) . U 1 О sati i 20 minиta UT tempe.ratиra zraka и Cresи po
novno pocinje rasti da Ьi konacno poslije 11 sati (nasih 12) ponovno uspostavila svako
dnevni normalпi tok. 

Tcmperatиra zraka и Zagrebи , ne samo da је Ьila mnogo niza (za cijeli11 10° С) 
vec је Ьila dosta izmjeпjena i naoЬlakom. Pad ten1peratиre od pocetka do nesto poslije 
maksimиma је iznosio oko pola stиpnja. Temperatura ponovno росiпје rasti od 10 sati 
i 10 minиta UT. Medutim tako rani skok temperature, za razljkи od Cresa, Ьiо је иvje
tovan i faktorom роtрипоg razvedravanja. 

Pavlovski Kreiimir, 
Zvjezdarnica HPD-a i 

Astronomsko-astroпauticko drиstvo 
SR Hrvatske 

ПОСМАТРАЉЕ ПОТПУНОГ ПОМРАЧЕЉА МЕСЕЦА 

Посматраље тоталног помрачења Месеца од 6. VIII ог. обављено је са импро
визоване посматрачке стаmrце смештене на једном брду изнад Љига, при одличним 
атмосферским условима. Посматрано је следећим инструментима: рефрактором 
,.Вега" (РВ), 46{740, увеличаље 44 х; биноклом ,.Zeiss" 6 х 24 (Б) и слободним оком 
(0). Ознаком у загради ће се обележити којим инструмеитом је посматраље вршено. 
Уколико није дата ознака инструмента значи да је појава била уочљива са оба ин
струмента и голим оном. С обзиром на снромне инструменте и nешшу прозирност, 
циљ пос,'l\атраља је био да се што тачније уоче промене боје детаља на Месечевој 
површини у току помрачеља. Времена посматраља су дата по средљеевропсl<ОМ 
времену (СЕВ). 

Месец је изишао по~tрачен у I9h 45т . 
Jgh 50"' ... северни део је светлији и пружао се лучно са црвеним преливом. 
На растојаљу од 0,3 Месечева пречника северно налазила се једна звезда 

3,5 m до 4m 
Jgh 54m ••. сенка Земље има дифузан руб као приближно 0,25 пречmtка Мора 

Криза. 
Jgh 57'" 45' ... наступила је окултација једне звезде, готово екnаторска. 

Звезда је била слабија за око 3m-4m од оне северно од диска. Готово истовремено 
наступио је тоталитет. (РВ) 
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Непосредно потом уочене су следеће зоне осветљености: 
1 .. . ДО 0,5 ДИСI<а, 
II .. . од лоловшrе дисt<а до Мора Heкiiiapa , • 
111 . .. од \lf. НеюТtара до 0,3 пречн111<а М . Криза од руба 
I\f . . . о грающе 111 до једног Гршtалдијевог пречнина од руба, 
V .. , до западног руба, веома усна . 

Непосредно пре тота rгrета осветљена зона се уочавала нао мали нружнн 

отсечаr< на п ложај ном углу од 1<0 300°. У бrшОt(Ј]у су тада уочене IV зоне освет
љеностн: 1 .. . сјајш1 Месец до зала не иоtще западшtх мора, 11 . .. цроеннастн 
појас дуж западних мора, Ill ... тамни појас дуж Океана Бура, IV .. . потпуно 
тамни појас дуж источног руба ноји се теш](о назире. 

Слободним 01<0м посматрана, цела замрачена лоорi.I.IИна Месеца је црвенна
ста са уочљивим тамним морима. 

20" 02111 у EpaiйoczТteuy је уочена светла тачна. I<ратер је био потпуно замра
чен . Тачна је б rша жућнасте боје оно 7111- 8111 магюпуде. Уочена је више лута (РВ) . 

201• 25"' ... ллаrmнсю1 де Месеца ј е на западу светао , а танође мало и на ју
жном ободу. На истоку је теш1ю уочљива граница диска (Б) . 

20h 36111 • •• светли обод д11сна се премешта на југо-истоi< и у тоr<у даљег по-
сматрања се све више приближава источном рубу (Б) (0 ) . 

2011 55111 ••• светла зона се налази исr<ључrшо на југо-истону (Б) (0) . 
211• 01 111 ••• насту!Тила је емерсија (РВ) . 
2111 08111 •• • на затамњеном Месецу се уочавају две зоне: Црвеннаста са блаrнм 

љубичастим тоном t<Oja захвата лланинсr<е делове. Најшира је на југу лреi<о јужних 
ллашша, затим се сужава дуж нсточног руба и најзад благо шири до северног пола. 
Друга зона је тамна али не потпуно црна, а пружа се преrю затамњених мора. Оt<ул
тирана звезда је на положајном углу од оно 300° (РВ) . 

21h 13т ... светли део се шири на север и југ (0) . 
2111 25111 •• • даље се уочаоа светли срп дуж руба. Црвеrшло се изгубило и 

центар је снв (0). 
2111 36'п . .. источни руб је зелен (РВ), јужно ларче је црвено, средина 

тамна. 

21h 38111 ,5 о о исто<rnи руб је плав (РВ), t<ao небо пред зору. I<paj тота-

литета. 

21h 39"' .. . западни руб је црвен, северо-источии у појасу од 30° таiюђе. 
Појас од 60° дуж руба оно смера истОI<-североистоr< је жут, осветљен. 

За време тоталиrета био ј е вицљив Млечни пут и звезде до шесте привидне 
величине. По изласr<у Месеца из сею<е видљи:вост је опала до зт-4т. 

211• 40"' •.. од источног руба до источне обале Океана Бура Месец је осветљен. 
Океап Бура је плав , остатан љубичасто-црвеrшаст са примесом мрне боје (РВ). 

2111 48111 ••• јужни планинсrш део има љубичасту боју, северrш маље (РВ) . 
21h 55m .. . југозападни руб је црвею<аст (PR) . 
2211 08m . . . сва мора на западној 11олулопти се лано уочавају. 

У TOI<Y даљег помрачења није дошло до уладљивих промена. 
На нрају ево још неr<их напомена и савета. 
У бин01шу тамно небо пружа леп нонтраст неосветљеном Месечевом дисr<у 

што даје снажан утисан лросторности. Сам Месец као да има известан лелељаво
-сиви вео, нао лелељава светлост, само интезиниији. 

Боје су се лаrю уочавале и у рефраr<тору и бин01шу, мада су се слободним 
оком најланше уочавале, поготово црвена. Међутим, зелена и плава боја су се јасно 
виделе и у рефраrпору. Треба још напоменути да је разлина у обојености сли:t<е из
међу рефра1пора и бинонла маља него између Ol<a и б1-rнонла, мада је однос ловр
шинсне осветљености између бинонла и рефрантора (9 : Ј ) већи него између Ol<a и 
бинонла (4 : 1). Одатле следи да обојеност слrше rшје диреi<ТНО пропорционална 
ловршинсном сјају, већ само расте (опада) са порастом (падом) овога . Према томе 
најпогоднији инструменти за ованво посматрање би били тражиоци номета већег 
отвора. 

По оцешr посматрача ово помрачење се не би могло нласификовати по Дан
жоновој подели. Еве1гrуално би се могло онарантерисати као номбинација типова 
2, З и 4 уз додатак плаве и зелене боје. 
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Нарочито је интересантна појава светле тачке у ЕраШосШену rюја није зала
жена из Београда. 

Приликом наредног помрачења треба пр1шре шти што више бојица у нијан
сама црвене боје и бојнти одмах на пр~шремљеюtм минијатуриим контурt-ш,\1 r<ар
тама у облику дисr<а . 

Поред посматрача појаву је посматрало и неr<олшю сељана из оrюлине, неi(И 
(већина) са прнличном дозом сујеверја 1юја је испољена и сутрадан у разговору. 
Међутим сви су били 11мпресиониранн појавом, пажљиво су саслушали објашњење 
помрачења и изнели неr<е свој е утr1с 1<е о тоталном помрачељу Сунца д феубруара 
1969. годи:не. 

Гезе,11ш1 Бра11ислав 

Mujuli Мила11 
Сарадющи Народне опсерваторије 

ТОТ ALNA POМRCINA MJESECA 
10. 11 1971. 

lako је postojala mala vjerojatпost da jutro 10. 11. 1971 . bude vedro, ipak је manja 
grupa suradnika Zvjezdarnice HPD-a u Zagrebu (Bozic Hrvoje, Kren Gustav, Kulisic 
Srjepan i Pavlovski Кresimir) ostala na zvjezdamici cijele noCi od 9. na 10. 11. da Ьi sprem
no docekala pocetak pomrcine. 

Toralna pomrcina zapocela је u 4 : 38 UT (5 sati i 38 minuta ро srednjeevropskom 
vremenu), kada је Mjesec dorakao Zemljinu polusjenu. U 5 : 32 UT росео је ulazak Mje
seca u Zemljinu sjenu. ZahvaljujuCi idealnim atmosferskim prilikama uspjelo nam је sni
miti prve faze pomracenja Mjeseca. Kako је Mjesec vec oko 7 sati (ро SEV-u) zasao za 
horizonr, а Sunce upravo iza!Ho, daljпji rok pomrcine nismo mogli promatrati. Inace, 
Mjesec је porpuno usao u Zemljinu sjenu u 7 : 03 UT. Sredina pomrcine Ьila је u 7 : 45, 
dok је iz sјепе Mjesec росео izlaziti u 8 : 26, da Ьi vec u 9 : 37 UT Ьiо izvan nje. Izla
skom Mjeseca iz Zemljine polusjene u 10 : 51 UT pomrcina је Ьila gotova. 

Sl. Ј - Mjesec и ttitapи 9. П Ј97Ј. и 
20: 34 VT па filmи Kodak Plиs-X od 
22° DIN-a, teleskopom Zeiss Ј 30/Ј950 mm, 
snimila jadranka Morovic, sиradnica za
grebalke zvjezdarniц. 

Pavlovski Kreiimir, 
suradnik Zvjezdaшice HPD-a u Zagrebu 

Sl. 2 - М.јеsес tt Zemljinoj polusjeni 10. 
П 197Ј . и 5: 15 VT. Na filmu Kodak 
Plиs-X teleskopom zagrebaёke zvjc!zdarnice 
snimio Kreiimir Pavlovski. 
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Prilozi iltolsltoj nastavi astronomije 

SLOBODNE AКTIVNOSТI MLADШ ASTRONOMA 

"Svemir је konatan, ali bez granica" 
А. Einstein 

Орса na~ela: 

Astronomija* је јеdпа od пajstarijih пauka , а razvila se iz potrebe covjeka da se 
odrzi ј роЬоЩа uvjete ljudskog zivota . Primitivпi пarodi пj su zпaii kako пastaju jzmjeпa 
dапа i поСi , godisпja doba, kao i ostale pojave u svemiru koje su fuпdameпtalпi vremeпski 
iпtervalj kojj odreduju ritam sveukupпog zjvota па zem1ji. Pojediпci koji su motri1i (za
pazali) te pojave stvara1i su svojc teorije о svemjru, cesto i pogresпe. (:iпјепiса је da covjek 
svojim uporпim tragaпjem ј jstrazjvaпjem dolazj пepresta1no do пovih spozпaja о prirodj 
koja ga okruzu),e- ( па tom rade citave legije пaucnika- daпas) i па рјtапје "zasto" traze 
odgovor "zato . 

U toj drevпoj hjstorjjj ljudskog roda је skriveпo (u magli) proslost i Ciпjenice koje 
Ьismo zelili jstrazjti. 

Najraпije dokaze о пekom sta1пom i sredeпom jпteresovaпju za astroпomijom пa1a
zimo kod ovih civj\jzacija: Grka, Egipcaпa, ВаЬl1опаса, lпdijaca i drugih пaroda. 

Kako vidimo, odkako postoji ljudska misao, covjeka је vјеспо zaпimalo рјtапје 
- sta је svemjr, kako је оп пastao i kako је оп velik? Takoder se mozemo pitati- postoje 
li zakoпitosti koje паm kazuju kako се se svemjr da1je meпjati? 

Odgovor па ta pitaпja veoma је tesko dati , i mi smo gotovo bespomocпi proma
traci, а паsа паs materija1пa civjlizacija vratolomпom brzinom пosi пekom kraju, kojj niko 
пе moze predvidjeti, ра cak пi пaslutiti. А ova brziпa stalпo raste. 

Tako прr. u posljedпjih sto godiпa viSe se rasirio паs vidokrug sazпanja, пеgо hi
ljadu godiпa u doba Rjmske imperije, ili vise пеgо sto hi1jada godiпa u vrijeme Kameпog 
doba. No ipak паsе је sаzпапје "kao пeki iskrceпi proplaпak u beskrajпoj prasumi пepo
zпatog" - Flamarioп (fraпcuski atroпom). Ра ipak mozemo recj - svijet је oduv1jek po
stojao ј uvjek се postojati. U пjemu se zblvaju stalпo promjeпe, оп se mјепја. Те sve pro
mjeпe se zblvaju ро odredeпjm zakoпjma i опе su u Ьiti promjeпe materije. 

No jos uvjek dosta oskudпi podaci пе omogueuju dопоsепје jediпstveпe, egzaktпe 
teorije о postanku, razvoju_, i mјепјапјu svemira. Na kraju mozemo reCi da је astroпomija 
u svom apstraktпom vidu пauka koja је vrSila (i vrsi )sпazan utjecaj па mnoge пauke, kao 
i na religiju, te i орсе shvacaпje zjvota. 

Potreba izu~avanja astronomije: 

Kako је astroпomija пauka koja proucava пebeska tijela, to Је 1 predmet пјепоg 
izueavaпja - gibanje, sastav i razvoj пebeskih tijela, пjihovih sistema i zakoпa koje је 
utvrdila, · prjmjeпjujuci ih u praktjcпe svrhe covjecaпstva. 

Vec su prvi promatraci пеЬа primjeti\j da se prema Suпcu ј zvjezdama moze odre
diti doba dапа. Ро promjeni Mjeseceva izgleda (faze), ро polozaju Suпca ј drugih пebe
skih tijela na пеЬu, mogu se odredivati duzj vremeпski razmacj, tj. sastavljati kaleпdar, 
itd. Bez promatranja пebeskih tijela пе Ьi se mogle sastavljati geografske karte. 

Astroпornija uz pomoc nekih drugih nauka (fizika, kemija •.. ) је pridoпjela da se 
lansiraju kozmicki brodovi i sateliti. 

Kako vidimo astronornija је ponikla i razvila se па osnovi covjekovih prakticnih 
potreba. 

Astroпomija se takoder koristi i za razvoj drugih nauka, te se tako vrsi obostraпo 
potpomaganje i implikacija, u ostVarivanju пovih dostignuca. 

* Astronomija- grc. =(astro+пomija) = zvjezda + zakon = nauka о zvjezdama 
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No astronomija је donedavno Ьila gotovo promatra~ka nauka, a\i se po~ela naglo 
razvijati, da Ьi vec u 19. stolecu koristila savremena dostignuca fizike, matemat.ike, ke
mije . .. , i tako postala moderna nauka. Danas mnogo za svoj uspjeh astronomija "duguje" 
raketnoj tehnici koja ј е omoguCila da umjetni sateliti ponesu ~ovjeka u kozmos - а tako 
se otvara mogucnost za јо~ detaljnije jzu~avanje vasjonskog prostora. 

Kako vidimo znanje (bar elementarno) iz ASTRONOMIJE је potreba danas sva
kog mladog ~ovj eka . Poznavanje naj vaznijih tekovina nauke о svemiru ili astronomjje, 
u najsjrem zna~enju tog pojma, za орсе obrazovanje savremenog covjeka лјје danas po
trebno ро cbno jsticati . Njz naucnih djscjpJjna pocjva па teme\jjma astroпomjje, а kod 
moderni\1 svemirskil1 пavigacjja ј pomorskjh, kad zakazu iпstrumentj, spasavaju astronom
ske metode. 

Kako је potreba za izu~avanjem ASTRONOMIJE od ve\jke vaznostj za progres 
\judskog roda, to је пеор\юdnо da se na svakoj skoli formira grupa MLADIH ASTRO
NOМA. 

Organizacija izvoc!enJa (ostvarenJa) programa: . 

Grupa mladih astronoma se moze formiratj od ucenika VII ј VIII razreda, ј to 
u dvjje grupe; а poze ljno је jos ranjje da se te grupe formjraju . Posto nasa skolska omla
djna nema prjJjke da se u okvjru redovne nastave upoznaje s ovom najstarijom, а opet 
i tako novom naucnom disciplinom, to је opravdanost formiranja grupa astronoma im
perativ svakog nastavnika fizike. 

Sat sl. aktivnostj - grupe mladih astronoma se jzvodi jedanput tjedno, а obu
hvaca nastavu u razredu i astronomska promatranja, koja se mogu vrsiti Ьilo u skolskoj 
"opservatoriji" i\j u ciklickim posjetama poznatim nasjm OPSERVATORIJAMA i zvjez
darnicama. Nastavnjk koji vodi grupu MLADIH ASTRONOМA (а to је najcesce nast. 
fizike) treba da redovno prati u pjeh uceвika , da to registrira u zato odredenu Ьiljeznicu 
(PROGRAМ RADA), da orgaпizira skolska пatjecanja, te tako upozna mlade \jude s ovom 
naucnom aktivпoscu . 

Osnovпo пatjecanje ро skolama organiziraju same skole, (na potstjcaj ucenika ili 
nastavnika), а ima za cilj da se u tim natjecanjima angazira sto veCi broj mladih na raznim 
temama iz astronomije. Propozicije natjecanja mogu da predvidaju i to da svakj kandidat 
pred komisijom izradi TEST ili pismeno odgovori na 2-3 pitanja iz "grupe" iz koje се 
se moci ocijenjti пjegovo орсе zпапје iz astroпomije, i da jzradi nekj UREDAJ - (jnstru
ment) ј da izvriH mjereпj e пеkе astronomske pojave i jnterpretira doblvene rezultate tj . 
svoj uredaj kao i izvrseпo mjereпje brani pred komisijom. Takode.r је potrebno da se za 
sve te radпje odt·edi krjterij tj. broj bodova. 

Tako se doЬiju kaпdjdatj za opC:inska пatjecanja . 
Ро jzvrsenju рlапа potrebno је da se izvrsi aпaliza postignutog usp jeha, te опе naj

bolje pohva\jrj i nagraditi . Takovim radom cemo uspjeti da ta naucna discipJjna bar 11а 
ovaj naciп bude implicirana u znaпje buduceg covjeka-naucnika. Na kraju mog\j Ьi se 
upitati: А zasto се covjeku sve to? Odgovor је jednostavan - to rnu treba jer ј е cov jek. 

Napomena: 
Takodet· ј е potreb110 da uceпici (iz grupa) redovno prate casopis "Vasioпa" kao 

i da u toku godine organiziraju par posjeta poznatim OPSERVATORIJAМA kao 
sto је u Beogradu, koj a spada u red vodeC:ih u Evropi, а mozda i u svijetu. 

М. Obradovic 
Gradjna 
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Da li pulsari imaju planete r -
Nedavno је kod pulsara NP 0532 (u 
Krab nagliпi) nadeno sporo smanjenje i 
роvесапје perioda pulsacije. jos ranije 
Ьilo је otkriveno iznenadno srnanjenje 
perioda kod tog pulsara, kao i kod pulsara 
PSR 0833 (" Vela Х"), posle cega se 
uspostavlja\a oЬicna brzina. 

Spore prornene perioda pulsara NP 
0532 neki astronomi tшnace kao pos\e
dicu oЬilaienja planete oko pulsara. F. 
Kurtis (SAD) pretpostavlja da ostri sko
kovi perioda kod ta dva pulsara takode 
nastaju kao rezu1tat delovanja planeta 
koje oko njih oЬilaze. Teoreticari tvrde 
da se pulsar stvara kada zvezda iznenadno 
kolapsuje izbacujuci izvesnu koliCinu svo
je rnaterije. Ako је to tacno, onda izba
cena materija rnoze obrazovati planetu 
vrlo izduzene e\ipsaste putanje, u cijoj 
se jednoj zizi nalazi pulsar. Svaki put 
kada se plaлeta priЬiizi pulsaru, on se 
ubrzava, а period ponavljanja njegovih 
irnpulsa ostro се se menjati usled Dople
rovog efekta. Neophodna su, rnedutim, 
da\ja posmatranja radi proveravanja ove 
hipoteze. 
,.Science News", 1970, No. 9, 222. 

Georgije Borocki 

Откривена супервова звезда. -
На Абастумансt<Ој астрофизичној оп
серваторији, 19. априла 1971., отнри
вена је у сазвежђу Девојне, у спирал
ној галансији NGC 4165, суnернова 
звезда. На дан свога отнриhа, суnер
нова је била четири пута сјајнија од 
галаr<сије у нојој се распламсала, а по 
сјају је била 600 милиона пута јача од 
Сунца. Визуелна привидна величина 
оцењена је на 13,2. Методом интеграл
ног сјаја галансије процељена је да се 
NGC 4165 налази на удаљености од 
35 милиона светлосшrх година. По 
карЗЈсrеру емисионих линија у спентру, 
нао и по апсолутној звезданој величи
ни, минус 17, звезда се претходно мо
же уврстити у супернове типа I. За 
ове звезде карантеригтична је сразмер
но веhа амnлитуда расnламсавања него 
у супернова типа II, а поред тога и 
споро опадање сјаја после мансимума. 

Ексnлозије суnерновИЈi звезда иr
рају важну улогу у општ;)ј еволуцији 
звезда и галаt<сија. Оне су, nритом , 
извори_nримарних носмич1шх зракова. 

МеђутИАI, љихова nриро а н мехаю•
зам расnламсавања ни издалеt<а ј ош 
нису јасшr. Ми још немамо nотnуне 
статистичне слю<е ноја би I<apatcrepиca
лa љихову учестаност, расподелу. При

линоы распламсаваља супернове звез

де еыитује се огромна енергија, реда 
величине 10•• до 10"' ерга. Тошша 
енергија била би довољна Сунцу за 
мwurapдe година . 

Абастумансна астрофизИЧl<а 
опсерваторија, СССР 

Георгије Борацки 

Ново о пулсару у "Краб" ма
глввв. Група научнина Лабораторије 
за физю<у носмичюrх зрЗЈ<а војно пo
мopcturx снага САД обављала је посма
траља гама зра1шва ноји долазе од 
"Краб" маглине . Апаратура смештена 
на балону пуштеном на велю<у висину 
била је прилагођена за регистроваље 
гама зрана са енергијом од 10 до 150 
Mev. Претходни резултати овог еt<С
перимента доказују пулсирајуhу при
роду гама зрачеља ноје долази ор пул
сара у "Краб" маглини. Пулсације га
ма зрачења са енергијом веhом од 10 
Mev ПОI<Лапају се са ОПТИЧI<ИМ ИМПУЛ· 
сима тог пулсара. Аутори сматрају да 
се главни део енергије гама зранова 
у испитиваном диЗЈiазону енергије на
лази у импулсима . Са порастом енер
гије зрачења од реитгенсtюг диаnа
зона до вредностп n рено 1 О Mev, 
расте део енергије унључен у импул
сима. Данле, пулсар у "Краб" магли
ии шаље импулсе у радио, оптичrюм, 

рентгенском и гама диапазону елек

тромагнетског зрачења. 

Теорисно истражнвање модела пул
сара у "Крэб" маглюш довело је аме
ричке астрофизичаре до претпоставне 
о могуhности висоt<офренвентне моду
лације светлости пулсара, са периодом 
реда величине 105 секунди. Емисија 
тако модулисане светлости пулсара 
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повезује се са могућиошћу груm1саља 
наеле1присани:х честица у областима 
поларюrх напа димензија реда величи
не ю• см . 
.,Nature", Ј 97 Ј , No 5281 

Георmје БopotfKU 

БЕНЕТОВА КОМЕТА НАД 
москвом 

Крајем 1969 . године, у ноlш између 
28. и 29. децембра, Џон Бенет из да
лене Преторије, на југу Африне , от
нрио је нову номету, ноја сада носи 
љегово име. То је био слаби магru1ча
сти објенат, невидљив голим оном , 

привидне величиие 8.5 
Следеће ноћи номета је nосматрана 

на телесноnима и фотографисана са 
многих оnсерваторија, расnоређених 
на јужиој nолулоnти (за северну по
лулопту она је била невидљива) . У 
центру развучене пеге могуhе је било 
разлиновати сиhушно језгро. Израчу
ната је љена орбита и поназало се да 
н омета долази из у даље н их области 
Сунчевог система, даљих од области 
у којима се нреhу Неnтун и Плутон. 
Раван кометине путаље је нормална 
на равни еклитике - што је прилично 
редак случај. 

У тренутну открића номета се нала
зила на даљиии од оно 250 милиона 
километара од Земље . Приближно то
лино растојаље је делило Ј<омету и од 
Сунца . Она је јурила брзином од 30 
к.w/сек и стат1о убрзавала своје нрета
ље. Сунчеви зраци су постепено за
гревали површину љеног леденог јез
гра, и, мада је темnература и даље 
остала далено испод нуле, у условима 

међупланетсног вануума дешавало се 

испараваље, Ј<Оје је било све интензив
није што се номета више приближавала 
Сунцу . Под дејство~\ Сунчевих зра
кова пара је светлела и одлазила да
ље, а у телеснопима са Земље било је 
видљиво нано прераста у нометин реп. 

После јануара номета је постала 
светлија. Реп јој се растегао на 8 ми
лиона нилометара. Средином фебруа
ра било је могуће да се номета види 

голим оном. Прелазила је из једног 

сазвежђа у друго и, најзад, Ј<ада је 
ушла у сазвежђе Јарца , nостала је до
стуnиа посматраљнма у СССР-у, Ев
ропи и Северној Амер1щи. 

Сваким даном Бенетова номета је 
била све јаснија , таЈ<О да постаје једна 
од најинтересанпшјЈ·Lх појава на небу 
за nоследљих 10 година. У Астроном
сни савет и Комитет за метеорите АН 
СССР почела су да nристижу ~tного

бројна саопштеља о совјетсюв1 и иио
страним посматраљнма . I<омета је фо
тографнсана , nосматрана голим ОЈюм, 

израчунавана је љена лутаља и поново 
је посматрана . Добијени су спе1при. 
Одређивана је размера и сјај. Израчу
навана је струнтура главе и репа. 20. 
марта номета је била брзином од 60 
к-11 /сек прошла нроз перихел своје пу
тање и почела да се удаљава од Сунца, 
али је ј ош у тону читави:х месец дана 

и даље nривлачила пажљу стручљана. 

Нанупљене су стотине фотографија. 
Сада предстоји љихово брижљиво 
изучаваље. 

Комета је имала два pena. Један 
од љих - иснривљени, садржао је 
велину ноличину честица. Он се го
тово и није мељао, само је постајао 
све дужи и светлији. Други реп -
плазмени - као да је треперио под 
утицајем Суичевог ветра. Његова ин
тензивност и струнтура мељали су се 

из дана у дан. Репови су почиљали на 

извесноА\ растојаљу од главе, 111то је 
говорило да глава баца сеину. Из се
верног дела језгра истицала је светле
ћа спирална струнтура . 

Тано је изгледала номета у првој 
половини априла. Реп се развунао по 
небу готово на 20°. Сјај номете је до
стигао О звездане величине. Потом, у 
мају, кад је номета почела да се уда
љава од Сунца и од Земље, почела је 
да губи сјај. Сад су номету делиле од 
Земље З астр. јединице. Поново по
стаје магличаста пега, ноја може да се 
види само у телесноnу. Потчиљавајући 
се занону гравитације, I<Омета се уда
љила иза орбита најудаљенијих пла
нета, и тен нроз много деценија наши 
потомци ће ј е поново отнрити на ље
ном путу на Сунцу. 
("Природа" 10.70. ) 
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АСТРОНОМСКЕ ЕФЕМЕРИДЕ ЗА 1972. ГОДИНУ 

Ефемериде за годину 1972. садрже следеће лодатЈ<е . I<алендар (датум, не
дељни дан, францију тропсi<е г дине, број дана јулијанске периоде протеЈ<Лих до 
12 часова светсног времена одговарајућег дату.11а, звездано време у поноli св етсног 
времена у Гриничу, тренут1<е излаза и залаза Месеца у Београду) . У одељну о ве
линим планетама дати су, за сваки десети дан у месецу, ре1пасцензија о:, де!<Линација 
8, геоцентрична удаљено т у астрономсюiм једин.Ј.щама 6 , тренутаЈ< nролаза 1<роз 
меридијан Београда Т, nришщин преч:н.ю< у лучним секуидама р" и привидна ви
зуелна ВеЛИ'ilШЗ m . 

У посебюrм рубрикама дати су податци о јуmперовим сатешпима , о неним 
интересантннјим појавама у одговарајућем месецу и о менама, апоrеју, ле риге ју и 
старости Месеца. 

У рубрици о Јупитерови,\1 сателитима дати су, за 4 највећа сателита датум и 
тренутаi< појаве, број сателита и врста појаве по следећем нључу: ПП - почетан 
nролаза сателита испред планете , СП - свршетан овог пролаза, ППС - почетак 
пролаза сеш<е сателита испред планете, СПС - свршета1< пролаза сеш<е, ПО -
почета!< онултације, СО - свршетаi< ОЈ<ултације, ПЕ - почета!< помрачеља, СЕ -
свршетан помрачеља. У истој рубрици, у месецима нада се Јуmпер не види, изнети 
су важн:ији податци за 1972. годину, о малим плаиетама, елонгацијама Титана, о 
неким опсерваторијама нашим и страним. 

У посебној рубрици наведене су не1<е иитересантније појаве ноје се могу по
сматрати одговарајућег месеца. У овој рубрици дат је и временсr<и nодатан за nочетан 
сииодичне ротације Сунца и редни број ове. За љубитеље неба, којима су ове ефе
мериде првенствено намељене, синодИ'-ШУ ротацију Сунца можемо дефинисати 
као време потребно неној Суичевој пеги да поново доспе у централни меридијан 
Сунца. Средља сииодична ротација траје 27.2753 даиа и серија ових се непрекидно 
рачуна почев од 1853 год., новембра 9. 

У рубрици МЕСЕЦ старост Месеца је дата за 0!1 TU, за сваЈ<И наредни датум 
довољно је додати по 1 дан. Поред тренутна Младог Месеца дат је и број лунације 
означен са L. Лунација или синодична револуција је најважнија Месечева периода. 
То је средљи интервал између две узастопие нољуикције Месеца са Сунцем . Луиз
ција се рачуна непренидно у Brow-oвoj серији која је започела 1923 . год., јануара 16. 

У ступцима ПОЈАВЕ и МЕСЕЦ уnотребљене су следеће озиане: 
О Сунце Z у застоју 
~ Месец Р у перигију 
~ МерЈ<ур А у апогеју 
~ Венера N северно од 
~ Марс S јужно од 

2ј. Ј упитер Е источно 
'ћ Сатурн W западно 
0 Уран МхЕ мансимална елонгација 
'f Нентун О пун Месец 
Ј' у опозицији са () последља четврт 
d у нољу1щији са 8 млад Месец 

dd у дољој нољукцији са () прва четврт 
6g у горљој кољукцији са 
Подаци за Сунце, последља таблица, садрже: датум, ректасцензију о:, декли

нацију 8, време проласна кроз меридијан Београда Т, привидан полупречнин р", 
положајни угао Р северног краја Суичеве ротационе осовине мерен на истоку са 
предзнаном + а са зиаrюм - мерен ка западу, хелиографску ширину Во средишта 
привидног Сунчевог дисна, хелиографску дужииу L 0 средишта привидног Сунче
вог дисна, најзад излаз и залаз у Београду. 

У току 1972. године биће 4 помрачеља, два Суичева (једно прстенасто и једно 
потпуно) и два Месечева (једно потпуно и једно делимично), но ни једно од ових 
неће се моhи видети из наших нрајева. 

Сви временски податци у Ефемеридама дати су, једнообразности ради, у 
светском времену (Т U), према томе довољно је увек додати 1 час да би се одгова
рајуliи тренутаi< добио у средљем Европском времену (С Е В). 

Др. Р. Данић и А. Кубичела 



ЈАНУ АР 1972. 

Календар 
Месец у 

Београду 
Велике планете 

изл. 

:11 

зал. i:' 
~ 

р" 

~~ ~~ О 244 11h m s h m h m 
1 Су 0000 З18 6 З9 1.4 15 47 6 52 

0027 З20 6 42 57.9 17 01 7 29 
0055 З21 6 46 54.5 18 IЗ 8 01 
0082 З22 6 50 51 .1 19 21 8 2З 
0110 З2З 5 54 47.6 20 27 8 42 
ОIЗ7 З24 65844.221 Зl 9 01 
0164 З25 7 240.722 З4 9 19 
0192 З26 7 6 З7.З - 9 З8 
0219 З27 7 10 ЗЗ .8 зз З8 9 58 
ОА6 З28 7 14 ЗО. 4 О 42 10 22 
о 74 З29 7 18 26.9 1 48 10 51 
ОЗОI ззо 7 22 2З.5 2 52 11 27 
ОЗ28 ЗЗ! 7 26 20.1 з 54 12 13 
ОЗ56 ЗЗ2 7 зо 16.6 4 50 IЗ 09 
ОЗ8З 3ЗЗ 7 З4 IЗ.2 5 З8 14 14 
0411 ЗЗ4 7З8 9.8 61915 26 
04З 8 ЗЗ5 7 42 6 . З 6 50 16 41 
0465 ЗЗ6 7 46 2.9 7 17 17 58 
049З ЗЗ7 7 49 59.4 7 40 19 15 
0520 ЗЗ8 7 5З 56.0 8 02 20 З! 
0548 ЗЗ9 7 57 52.5 8 25 21 46 
0575 З40 8 1 49.1 8 48 -
0602 З41 8 5 45 .6 9 15 2З оз 
06ЗО З42 8 9 42.2 9 49 о 22 
0657 З4З 8 !З З8.8 10 27 1 З9 
0684 З44 8 17 З5.3 11 18 2 50 
0712 З45 8 21 З1.9 12 18 4 44 

2 Не 
З По 
4 Ут 
5 Ср 
6 Че 
7 Пе 
8 Cv 
9 Не 

10 По 
11 Ут 
12 Ср 
IЗ 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 
30 Не 
31 По 

07З9 1 З46 8 25 28.411 з 27 4 45 
0767 З46 8 29 25.0 14 40 5 26 
0794 З47 8 зз 21 .6 15 52 5 58 
0825 З48 8 З7 18.1 17 оз 6 24 

Важнији nодащи за 1971 г. 

Година 1972. је nреступна. 
Епакта ie . . . . • . . . . . . . . 14 
ПочетаЈ< Беселове год. Јан. 1. 252 
Средљи нагиб еклиnтике 

2З' 26' З4'.529 

Број синодичне ротације Сунца 1584 
јануара 27d.71 за следеће додавати 

27.25 дана 

Број лунације 607 за Јан. 16. у 1oh 
52"', за сваку следећу додатати 2~ 
12h 44т 

Оnшта nрецесија 50'.2724 

Меркур 

h m • h m 

17 5 , -20 50 II .OOЗ I 9 5 
18 55 -22 5З 1.182 9 17 
18 57 -2З Зl I.ЗО6 9 41 

В ен ера 

1 1 2055,-Ј9Ј5,1.З55 1 12 54 
Jl 2Ј 44 -Ј5 26 Ј . 201 ЈЗ 04 
21 22ЗЈ -1056 1.256 ·!З 11 

М а р с 

Jl о Ј21 + Ј1 ОЗ6 + 
21 1 ОЈ + 

1 11 1.1 .205116 1 о 
з 57 1 . З1 о 15 54 
641 I.З80 16 40 

1 ~ 1 
21 

Ју питер 

17 26 1-22 49,6.2221 9 24 
17 З6 -22 56 6.158 8 54 
17 45 I-2З 01 6 .09З 8 24 

Сатурн 

З541 + 181З18.297,19 50 
З52 +1810 8.415 1910 
з 51 + 18 09 8.55З 18 28 

1
6.81 ~. 1 
5.6 ~. 1 
5.2 ~. 1 

1
12.З,-З . 7 
12.8 - З.7 
1З.4 - З . 8 

1 

7.9, + 0.5 
7.2 +0.7 
6.9 +0.8 

1
29 . 6,-1.З 
29.8 -1.4 
ЗО.2 - 1.4 

1

18.01 о.о 
19.8 +0.1 
17.4 +0.2 

У р а н 

1 з 07 .,_ 6 29118.461 1 
1З 08 -6 З2 18.290 
1З 08 -6 З4 18.170 

5 05 1 З.81 + 5.8 
4 24 З.8 + 5.8 
з 47 З.8 + 5.8 

Нептун 

1 IJ6 091-19 2ЗI з 1.1021 8 07 
11 Ј610 -19 26 ЗО.987 7 29 
21 16 12 -19 29 ЗО.852 6 50 1 

2.4, + 7.8 
2.4 + 7.8 
2.4 + 7.8 

Појаве 
d h 
1 19 ~ Мх Е Е 22' ЗЗ' 
З 4 О у Перигеју 
6 19 ~ d 2ј. 
8 20 ф <! ~ 6' 13' N 

11 7 ~ d 8 Сар. о· 57, s 
12 14 W d ~ 6' 16' N 
Ј4 4 'Ч. о о· 46' N 
Ј9 8 ~ d н· 28· s 
20 2З О улази у зн. Бодо-

лије 

22 12 о & о· 1з' s 
25 1 о n о ~ 6· 52' s 
ЗО Поmуно помрачење ~ 
27 18 Почетак синодичне 

ротације Сунца 
No 1584 

Месец 

d h т 

() 8 1З З1 
8 16 10 52 L607 
f) 2З 9 29 
о зо 10 58 

А 9 4 
р 22 5 

Старост у данима 

1 1. 15.2 
15 1. 28.2 
31 1. 14.5 

:>:: 
:1; "' >, t:t ... .:r "' t::f u 

::r: 

1 Ут 
2 Ср 
З Че 
4 Пе 
5 Су 
6 Не 
7 По 
8 Ут 
9 Ср 

10 Че 
11 П е 
Ј2 Су 

IЗ Не 
14 По 
15 Ут 
16 Ср 
17 Че 
18 П е 
19 Су 
20 Не 
21 По 
22 Ут 
2З Ср 
24 Че 
25 П е 
26 Су 
27 Не 
28 По 
29 Утl 

Ceres 
Pallas 
Juno 
Vesta 

ФЕБ РУ АР 1972 

Календар 

"' ·~ 4.1 ' :>:: !:! :Ј ~ 9 :ж: ... :>:: "' ;; ~!-< § u :>:: - ~ t:t 
:ж: t:: :s: :s: :s: ~ t.J .C 

"' о t:t ~ g.o t 
о. а. о с: х 

-&"' .... ..::;u С') ,., ,., 

о . 2441 
/t 111 s 

0849 349 8 4 1 14.7 
0876 З50 8 45 11 .2 
0904 З51 8 49 7.8 
09ЗI З52 8 5З 4.З 
0958 З5З 8 57 0.9 
0986 З54 9 о 57.4 
IOIЗ З5 5 9 4 54.0 
1040 З56 9 8 50.5 
1068 З57 9 1247.1 
1095 З58 9164З . 7 

112З З59 9 20 40.2 
1150 З60 9 24 З6.8 
1177 З61 9 28 зз . з 
1: 05 З62 9 З2 29.9 
1 2 З7 З6З 9 З6 26.5 
1259 З64 9 40 2З.О 
1287 З65 9 44 19.6 
IЗI4 З66 9 48 16.1 
IЗ42 З67 9 52 Ј2 . 7 
IЗ69 З68 9 56 9.2 
IЗ96 З69 10 о 5.8 
1424 З70 10 4 2 . З 
1451 З71 10 7 58.9 
1478 З72 1011554 
1506 З7З 10 15 52.0 
15ЗЗ З74 10 19 48.6 
1561 З75 10 2З 45.1 

Месец у 

Београду 

изл . зал. 

ltm ,, т 

18 10 6 45 
19 15 7 05 
20 19 7 2З 
21 24 7 44 
22 27 8 02 
- 8 24 

2З З2 8 50 
о З6 9 2З 
1 З9 10 оз 
2 З7 10 56 
з 28 11 5З 
4 Ј2 IЗ 02 
4 48 Ј4 17 
5 18 Ј5 З5 
5 42 16 5З 
6 06 18 11 
6 29 19 зо 
6 51 20 50 
7 18 22 10 
7 50 -
8 29 23 27 
9 16 о 4З 

10 12 1 47 
11 16 2 43 
12 27 з 25 
IЗ З7 з 59 
14 48 4 26 

1588 З76 1027 51 .7 15 56 4 50 
1615 З7711ОЗIЗ8.217 011 5 10 

Мале планете 

Коњукција Опозиција mv 
11. Онт. 5 Феб 6.4 
2. Сеп - 8.2 

:1; 

i=' 
"' 

(Х 

t::f 

,, 
1 120 11 21 

21 22 

Велике планете 

8 С1 т 

Меркур 

11/ о lt т 

10 , -21 49 1 1. З84 , ЈО 08 1 
18 -17 51 1.402 10 З7 
28 , -1129 I .З58 1107 

В е н е р а 

р" 

4.8 1 4.8 
5.0 

111v 

0.4 
0.9 
1.З 

1 1 2З 20 1- 5 281 1 . 1 85 , 1З 17 1 14.211 - З.8 
11 о оз -о 16 1. 110 IЗ 21 15.0 - З .8 
21 о 46 + 4 57 1.057 1з 24 16.6 · - з .8 

М а р с 

1 1 1 27 1 + 9 З5,1.461 1 Ј5 24 1 6.41 + 1.0 11 Ј 52 + 12 16 1.558 15 08 6.0 + 1.1 
21 2 17 + 14 28 1.647 14 54 5.6 + 1.2 

Јупитер 

1 1 17 55 1 -2З 04 1 5.950 1 7 50 I ЗО . 8,- 1.4 
11 18 оз -2З 05 5.854 7 19 З1.4 -1.5 
21 18 11 -2З 04 5.721 6 47 З2.7 -1 .5 

Са тур н 

1/З 51 , + 18 11 , 8.706,17 44,17.21 + 0.2 
11 з 51 + 18 15 8.867 17 02 16.8 + о. з 
21 з 5З + 18 21 9.0ЗЗ 16 27 16.6 +О.З 

У р а н 

1 113 08,- 6 ЗЗ,17. 9561 з 241З.81 + 5.7 
11 1З 08 - 6 29 17.805 2 24 З .8 +5.7 
21 ЈЗ 07 - 6 24117.669 1 44 З.8 + 5.7 

1 116 11 16 
21 16 

Нептун 

IЗ I -19 З1 , ЗО.70016 08,2.41 +7.8 
14 -19 З2 ЗО. 5З7 5 зо 2.4 + 7.8 
14 -19 зз ЗО. З66 4 51 2.4 + 7.8 6. Нов 1 Апр 9.6 1-----------------~-------

ЗО. Мар ЗО Нов 6.6 
Појаве 

d h 

5 4 ф d ~ 6' Ј 5' N 
9 О ~ d ~ 6' 15' N 

1 о 2з 21. о ~ з· 21 • N 
14 20 ~ d 8 Сар О' З4' S 
15 о ~ d « 4' 4' s 
1 R 4 ~ d « 5' 2З' S 
19 1З О улази у знак Риба 
20 о <! d « 4' 49' s 
21 16 n о « 6' 40' s 
24 2 Почетак синодичне 

ротације Сунца 
N2 1585 

Месец 

d h m 
() 7 11 11 
• 15 о 29 
f) 21 17 20 L 608 
о 29 з 12 

А 6 1 
р 22 5 

Старост у данима 

1. 16.5 
15. 29.5 
29. 14.0 



МАРТ 1972. 

1 1 Ср 
2 Че 
3 Пе 
4 Су 
5 Не 
6 По 
7 Ут 
8 Ср 
9 Че 

10 Пе 
11 Су 
12 Не 
13 По 
14 Ут 
15 Ср 
16 Че 
17 Пе 
18 Су 
19 Не 
20 По 
21 Ут 
22 Ср 
23 Че 
24 Пе 
25 Су 
26 Не 
27 По 
28 Ут 
29 Ср 
30 Че 
31 Пе 

Календар 
Месец у 
Београду 

о. 

1663 
1670 
1698 
1725 
1752 
1780 
1807 
1834 
186 2 
1889 
1917 
1944 
197 1 
1999 
2026 
205З 
2081 
2108 
2136 
2163 
2190 
2218 
2245 
2272 
2ЗОО 
2327 
2З55 
2З82 
2409 
2437 
2464 

изл. зал. 

2 441 1 h m s h m h m 
378 1 о З5 З4 18 06 5 28 
З79 IОЗ93119 09 5 47 
З80 1 о 4З 27 20 13 6 06 
381 1047 24 21 Ј8 6 26 
З82 105Ј 2Ј 22 2З 6 52 
38З 1 о 55 Ј7 - 7 22 
З84 1054Ј42З 25 7 59 
385 IJ 3 10 о 25 8 44 
386 IJ 7 7 Ј 18 9 39 
387 11 Jl 3 2 03 Ј о 42 
З88 11 Ј5 о 2 4З IJ 52 
З89 11 Ј8 56 з Ј з Ј3 07 
390 IЈ 225З 34ЈЈ425 
З9Ј 1 1 26 50 4 06 Ј5 44 
392 1 1 30 46 4 30 17 03 
39З Jl З443 4 5518 26 
З94 11 38 39 5 20 19 48 
395 Ј142З6 5 502Ј 10 
396 Jl 46 32 5 28 22 29 
397 115029 7 12 -
398 11 54 25 8 06 2З 46 
З99 11 58 22 9 09 о З9 
400 12 2 Ј9 1 о Ј8 1 25 
40Ј 12 6 15 Ј1 29 2 02 
402 12 10 12 12 4З 2 30 
403 1 2 Ј4 8ЈЗ 45 2 55 
404 1218 5 14 52 3 16 
405 1222 1 15 55 з З4 
406 Ј225 58 Ј6 59 з 5З 
407 12 29 54 Ј8 04 4 12 
408 12 зз 5Ј Ј9 06 4 З4 

Елонгацијс Титана 

Источне Западне 
d h d h 

Јануар 8 01 .2 Јануар О ОЈ . ) 
. 23 23.3 15 23 .5 

Велике планете 

Ot т 

Мер к ур 

h m h m 

1 12З 291- з 5911 .240 111 ззl 
IJ о 2g + 4 ЗЈ Ј .ОО3 11 51 
21 о 5З + 911 0.743 111 З4 

В е н е р а 

р" т., 

5 .41-) . Ј 
6.6 - 0.7 
9.0 + Ј . 5 

1 1 1 241 + 9ЗI I 0.9881 \З 26 1 16 . 8 1- З.9 
11 2 6 + 14Ј5 0.916 13 29 Ј 8 . 2 - 3.9 
21 2 49 + 1828 0.842 IЗ З2 19.8 - 4.0 

М а р с 

1 12 401 + 1675 1 Ј . 7З5 1 Ј4 42 1 
11 з 6 + 1825 1 .82 Ј 14 2!! 
21 з зз + 20 9 1.905 14 16 

Јупитер 

5.4 1 + I .З 
5.2 1+ Ј .4 
5.0 + 1.5 

1 118 Ј7 1-2З 215 . 577 1 618 1 З2.81-1.6 
11 18 23 -2З 9 5.42З 5 45 3З.8 - 1.6 
21 18 28 -22 57 5 . 26З 5 10 З4.8 -1.7 

Сату р н 

1 1 з 54,+18 291 9 .Ј 98 1 15 54 "1 1621 + 0.4 
11 з 56 + 18 39 9 . З58 15 17 16.0 + 0.4 
21 4 6 +1850 9.5081441 15.8 +0.4 

У р а н 

1 IIЗ 61- 618 '117.57611 81 
11 13 5 - 6 10 17.466 о 27 
21 13 3 - 6 1 17.404 2З 47 

Нептун 

1 

1
1614

1
-19ЗЗ

1
30. 19З

1
416

1 11 16 14 -19 З2 30.024 3 З6 
21 16 14 -19 31 29.86З 2 57 . 

4 .01 + 5.7 
4.0 + 5.7 
4.0 + 5.7 

2.41+7.g 
2.4 + 7.7 
8.4 +7.7 

31 2Ј . 5 1-------------------,---------------1 
Фебруар 8 22.1 Фебруар 16 20.5 

24 21.4 
Март 11 21 .2 Март 3 20.1 

27 21 .5 10 20.0 
Април 12 22.2 4 20.3 

20 20.9 
)ул 18 05.0 Јул 10 01 .5 

26 02.2 
Август 3 05.7 Август 11 02.6 

19 06.1 27 02.6 
Септембар 4 06.0 Септембар 12 02.1 

20 05.4 28 ОЈ 2 
Октобар 6 04.2 Октобар 13 23.7 

22 02.4 29 2Ј.8 
Новембар 7 00.2 Новембар 14 19.4 

22 21 .5 30 16.7 
Децембар 8 18.6 Децембар 16 14.0 

24 15.7 32 11.3 

Појаве 

d h 

3 11 0 6 « 6" 9' N 
7 8 ~ d « 6• 8' N 
9 Ј 6 2\. d « 2• 52' N 

14 5 ~ Мх Е Е 18" 17' 
18 18 ~ о « з· 13' s 
19 14 ~ о « 5• 54· s · 
20 1 n d « 6" 11· s 
20 12 О улази у знак 

Овна, Равнодневица 

30 15 0 d « 6" 2' N 
22 9 Почетак синодичне 

ротације Сунца N2 
1586 

Месец 

d h m 
() 8 7 5 
8 15 11 35L609 
() 22 2 12 
о 29 25 5 

А 4 10 
р 16 21 

Старост 

1. 15 
15. 29 
30. 14.5 

дана 

АПРИЛ 1972. 

Календар 
Месец у 
Београду 

изл . зал . 

О. 2 441 l1 m s h m h m 

1 Cy l 249 1 409 1237472012 4 56 

а. 

Велике планете 

т р" 

Мер нур 

h m 
2 Не 25Ј9 4 10 12 41 442 1 14 5 24 1 1 
З По 2546 4 11 12454122 15 5 58 11 
4 Ут 2574 4 12 124937 - 6 41 21 

h m 

о 34 1 
о Ј 4 
о 23 

+ 64 J I 0 . 594 1 ЈО 30 1 ЈЈ . 2 ,+ 5.4 
+ Ј 52 0.6 19 9 33 Ј0. 8 + 2.4 
о 28 0. 731 9 4 9.2 + 1.1 

5 Ср 2601 4 13 12 59 З4 23 09 7 30 
6 Че 26_8 414 12 57 30 23 57 8 28 Венера 

7 Пе 2656 415 IЗ 1 27 О 37 9 35 1 
8 Су 2683 416 1 З 5 23 1 Ј2 1 О 46 IJ 
9 Не 71 1 4 17 13 920 1 40 12 01 21 1 

3 З5 1 4 17 
4 57 

+ 2218 1 0.766 , 1З З6 1 22 .0 1- 4.0 
+ 24 55 0 .6 8 ЈЗ 38 24.4 - 4.0 
+ 26 39 0.609 1 13 З8 27.6 - 4.2 

10 По 2738 4 Ј 8 13 13 16 2 04 13 Ј 6 
IJ Ут 2765 4 19 1 31 7Ј3 2 29 14 33 
Ј2 Ср 2793 420 13 21 10 2 53 15 53 
13 Че 2820 42 1 IЗ 25 6 З Ј7 17 I З 
14 Пе : 47 422 13 29 З З 45 IR 41 
15 Су 2875 42З 13 32 59 4 22 20 04 
16 Не 2902 424 1 З З6 56 5 04 21 21 

Ма р с 

+ 21 47 1 Ј .987 1 Ј 4 2 1 
+ 22 57 2.087 I З 5 1 
+ 2З 49 2 . Ј 56 13 39 

Ју nитер 

4.8 1+ Ј . 6 
4.6 + 1.8 
4.4 + 1.7 

17 По :.9ЗО 425 1 З 40 521 5 56 22 28 Ј 1 
Ј 8 Ут 2957 426 13 44 49 6 59 IJ 
19 Ср 2984 427 13 48 45 8 08 2З 20 21 
20 Че 301 2 428 IЗ 5242 9 20 О 01 

Ј 8 32 1 - 2255 , 5. 102 14 3J I 
18 34 -22 55 4.942 з 54 
18 З6 - 22 5З 4.789 з 16 

36.0 ~- 1 .8 
37.2 - 1.9 
38.4 -1 .9 

21 Пе ЗОЗ9 429 ЈЗ 56 З9 10 ЗО О З2 Сату р н 

22 Су 3066 430 14 О З5 11 38 О 56 1 
23 Не 3094 431 14 4З2Ј2 45 1 21 ЈЈ 
24 По 312Ј 4З2 14 8 28 ЈЗ 48 1 4Ј 21 
25 Ут 3Ј49 433 14122514 51 2 ОО 

1 
: :1 
4 Ј3 

+ Ј9 4 1 9.646 1 Ј4 22 115.41 + 0.4 
+ 19Ј8 9.767 ЈЗ 27 15.2 + 0.4 
+ 19 31 9.870 12 52 15.2 + 0.4 

26 Ср 3176 434 Ј41 62 Ј 15 55 2 17 Ура н 

27 Че 3203 4З5 14201 8 16 58 2 38 1 1 
28 Пе 323Ј 4З6 142414Ј 6 ОЗ З ОО ЈЈ 
29 , Су З258 437 , Ј428 1119 061 З 28 21 
ЗО Не З285 4З8 Ј4 З2 8 20 08 З 59 

13 11- 551 , 17 . З7Ј , 23 21 
1З о - 5 42 17 .З69 22 41 
12 58 - 5 З1 Ј7.397 21 36 

4.01 + 5.7 
4.0 + 5.7 
4.0 + 5.7 

~~~~~~~~~~~~ 

Јупитерови сателити 
11 1613 -Ј928 29.585 1 З3 
21 16 22 -19 25 29.477 о 53 

2.4, + 7.7 
2.4 + 7.7 
2.4 + 7.7 d h m 

1 4 10 
3 3 37 
6 2 45 

II ППС 
II СО 

Нептун 

1116131-1930129.71512 IЗI 

1-------------------~------------1 

14 23 5 
21 23 45 
28 23 25 

1 сп 
1 сп 
1 спс 
1 по 

Појаве 

d h 

1 1 ~ о n 2· 44' N 
з 15 w d « 5" 57' N 
6 О 0Ј'О 
6 5 2\. d « 2' 24' N 
7 13 ~ Мх Е Е 45" 46, 
8 11 ~ о n 5" 6' N 

12 16 ~ о cr 5" 6' s 
16 14 n о cr 5" 51, s 
11 2 ~ о cr о· 4' N 
17 4 ~ d Q 2" З6' s 
20 О О улази у Бина 
22 20 9 d d 2" 56' N 
26 19 0 d Q 6• 2' N 
28 9 ~ Мх Е W 26" 34' 
зо 20 w о cr 5" 50' N 
18 16. 5 Почетак синоди

чне ротације Сунца 

м 1587 

Месец 

d h m 

() 6 23 44 
е 132031L610 
() 20 12 45 
о 28 12 44 

1 ~ ti ~ 
1 Ст:ро: ; 

0

дашiма 
1. IV. 16.5 

15. IV. 1.1 
30. IV. 16.1 



1 По 
2 Ут 
3 Ср 
4 Че 
5 Пс 
6 Су 
7 Нс 
8 По 
9 Ут 

10 Ср 
11 Че 
12 Пс 
13 Су 
14 Не 
15 По 
16 Ут 
17 Ср 
18 Че 
19 Пе 
20 Су 
21 Нс 
22 По 
2З Ут 
24 Ср 
25 Че 
26 Пе 
21 Су 
28 Не 
29 По 
зО Ут 
з! Ср 

МАЈ 1972. 

Календар 
Месец у 
Београду 

изл. зал. 

2 44 1 h т s h т h т 
439 14 36 42103 439 

Велине планете 

ot т р" 

Мер нур 

h т о ' h т 
о. 

3313 
3340 
3368 
3395 
3422 
3450 
3477 
3505 
3532 
3559 
3587 
3614 
364 1 
3669 
3696 
3724 
3751 
3778 
3806 
3833 
3860 
3888 
3915 
3943 
3970 
3997 
4025 
4052 
4078 
4107 
4134 

440 14 40 1 21 53 5 27 1 
44 1 14 43 67 22 36 6 23 11 1 

о 55 1 + 2 49 1 0.878 1 8 57 1 
1 44 + 7 46 1.038 9 7 

7.6 1 + 0.6 
6.4 + 0.1 
5.6 -0.4 442 14 47 64 - 7 24 21 2 З9 + 13 З2 1. 180 1 о 22 

443 14 51 50 23 11 8 33 
444 14 55 47 23 59 9 44 
445 15 59 43 о 05 10 56 
446 1 5 3 40 о 30 12 1 1 
447 15 737 о 5213 26 
448 15 11 33 1 15 14 45 
449 15 15 30 1 41 16 08 
450 151926 21317 32 
451 15 23 23 2 54 18 55 
452 1 5 27 19 3 42 19 08 
453 15311 6 4 4120 09 
454 153512 5 5021 55 
455 15 39 9 7 04 22 321 
456 15 43 6 8 17 
457 15 47 2 9 28 23 оо 
458 15 50 59 1 о 36 23 25 
459 15 54 55 11 40 23 45 
460 15 58 52 12 44 о 04 
461 16 2 48 13 4 7 о 24 

В е н е р а 

1 1 5 321 + 2730 "1 0. 532 113 34 1 31 .61 - 4.2 
11 6 о + 27 32 0.457 13 22 36.8 - 4.2 
21 6 16 + 26 59 0.389 13 . 2 42.4 - 4.2 

М а р с 

1 1 5 271 + 24 22 1 2.21 з 113 281 
11 5 55 + 2436 2.28 1 13 17 
21 6 23 + 29 30 2 . З44 13 6 

Јупитер 

4.2 1 + 1.8 
4.2 + 1.9 
4.0 + 1.9 

1 1 18 351-225314.645 1 2 37 1 З9 .61-2.0 
11 18 З4 -22 57 4.512 1 56 40.6 - 2.1 
21 18 З1 -22 59 4.407 Ј 14 41.9 - 2.1 

Са тур н 

462 16 6 45 14 51 о 43 1 1 
463 161041 15 54 1 04 11 
464 16143816 58 1 30 21 
465 16 18 35 18 оо 2 о 1 
4661522311858 238 

4 181+194519.952112 18 1 
4 2З + 19 59 10.012 11 4З 
4 28 +2012 10.049 11 9 

15.01 + 0.6 
14.8 + О.З 
14.8 +0.6 

У р а н 

467 16 26 28 19 51 з 23 1 
468 16 30 24 20 34 4 17 11 1 
469 16342121 12 5 14 21 

12 57,-522117.454120 551 
12 55- 5 14 17 . 5З8 20 14 

4.01 + 5.7 
4.0 + 5.7 

Јупитсрови сателити 

d h m 
2 22 44 
.6 22 37 
7 22 1 
9 22 20 
9 23 21 

13 21 21 
13 22 14 
14 21 41 
14 22 34 
14 23 55 
15 22 5 
16 23 24 
20 23 40 
22 23 51 
23 21 1 
27 22 55 
29 23 з 
зо 20 З2 
30 22 47 

ш сп 
1 ПЕ 
1 спс 
ш спс 
III СП 
п пп 
п спс 
1 ппс 
1 пп 
1 спс 
1 со 
ш ппс 
11 пп 
1 со 
1 сп 
111 со 
11 со 
1 пп 
1 сп 

12 "54- 5 8 17.646 19 З4 З.8 + 5.7 

Неп ту н 

1 

1
1611

1
-1923

1
29. З93

1 
о 13

1 
11 16 10 -19 20 29 . ЗЗ6 2З З2 
21 16 09 -19 17 29. ЗО7 22 52 

2.41+7.7 
2.4 + 7.7 
2.5 + 7.7 

Појаве 
d h 
З 12 2ј. d <I 2• 5' N 

11 11 ~ у највећем сјају 
11 19 ~ d <I 8· 20· s 
14 б "ћ d <I 5· 29· s 
15 20 ~ d <I Ј • 42' N 
15 20 d d <I 1" З' S 
17 6 d d ~ 2• З8 ' N 
20 2З улази у знан Бли-

занаца 

24 О 0 d <I 6" 9' N 
25 о 1V .f О 
28 О 1V d <I 5• 50' N 
ЗО 15 2ј. d <I 2• З' N 

1 З Антарес d <I о• 7' 
Онултација 
15 22 Почетан синодичне 
ротације СУЈЩа .М 1588 

Месец 

d h т 

() 6 12 З6 
е 1З 4 8L611 
() 20 1 16 
о 28 4 28 

р 12 17 
А 25 15 

Старост у данима 

1. v. 18.1 
15. v. 1.8 
зо. v. 16.8 

ЈУН 1972. 

Календар 
Мс<;ец у 
Београду 

о. 
1 Че 4162 
2 Пе 41 89 
З Су 42 16 
4 Не 4244 
5 По 4271 
6 Ут 4299 
7 Ср 4326 
8 Че 4353 
9 Пе 43 81 

10 Су 4408 
11 Не 4435 
12 По 4463 
13 Ут 4490 
14 Ср 4518 
15 Че 4545 
16 Пе 4572 
17 Су 4600 
18 Не 4627 
19 По 4654 
20 Ут 4682 
21 Ср 4709 
22 Че 4737 
23 Пе 4764 
24 Су 4791 
25 Не 4819 
26 По 4846 
27 Ут 4874 
28 Ср 4901 
29 Че 1 4928 
ЗО Пе 4956 

изл. зал . 

1 
2 441 

h ,т s h т h т 

470 16З 8 17 21 4З 6 26 
47 1 16421423 08 7 З4 1 1 
472 16461022 З2 8 46 11 
47З 1650 7 22 56 9 57 21 
474 1654 4 - 11 !О 
475 16 58 о 2З 17 12 44 
476 17 1 57 23 4 1 !З 44 1 1 
477 17 55З о 0915 03 11 
478 17 9 50 о 44 16 25 21 
479 171З46 1 2717 42 
480 17174З 2 2118 50 
481 17 21 З9 з 26 19 43 
482 17 25 З б 4 40 20 27 1 ~ 1 
483 1729З3 5 5520 59 21 
484 17ЗЗ29 71021 Зб 
485 17З726 8 202194 
486 17 41 22 9 28 22 08 
487 1745!910 3З22 28 1 1 
488 17 49 15 11 19 22 57 11 
489 17 53 12 12 51 - 21 
490 17 57 9 IЗ 44 2З 08 
491 18 1 514 4923 З2 
492 18 5 2 15 51 о о 1 1 1 
493 18 8 58 16 51 о З5 11 
494 18125517 46 1 19 21 
495 18 16 51 18 З4 2 10 
496 18204819 З7 з 10 
497 18244419 45 4 17 
493 18284120 131 5 26 1~ \ 
499 18 З8 З8 20 З8 6 З7 21 

Јупитерови сателити 

d h т 

Велине планете 

ot т 

Мер нур 

h т о ' h т 

415 1+ 2120 1 1 . З12 1 1017 1 
5 49 + 24 58 1.294 11 12 
7 16 + 24 16 1. 166 12 оо 

Венера 

6 181+2528 1 О. З24 1 12 15 1 
6 2 + 2З зо 0.294 11 18 
5 З5 + 21 4 0.290 10 13 

М а р с 

6 541 ф 24 31 2.41З113 оо 1 7 22 +23 19 2.466 12 41 
7 49 + 2217 2.513 12 29 

Јупитер 

18 27 1-23 зl 4.ЗО5 1 о 261 
18 17 -2З 11 4.240 22 42 
18 17 -2ЗII 4.225 22 57 

Сатурн 

4 З41+20 26,10.062110 З21 
4 40 +20 З8 10.047 9 55 
4 45 + 20 48 10.008 9 24 

У р а н 

12 541- 5 з 117.802119 50 l 
12 5З - 5 о 17.950 18 10 
12 5З - 4 59 18.109 17 З1 

Нептун 

р" т., 

5.0 1-1 .6 
5.2 - 1.4 
5.8 - О. З 

51 .01-4.1 
56.8 - З . 7 
57.8 - 3.6 

З . 81 + 2.0 
З . 8 + 2.0 
З . 8 + 2.0 

42.61-2.2 
4З .2,-2.2 
4З . 6 -2.2 · 

14.81 +0.2 
14.8 + О.З 
14.8 +О.З 

З.8,+5.7 
З . 8 + 5.2 
З.8 +5.8 

З 21 14.9 III ПЕ 
5 21 З7.2 П ПЕ 
6 21 51 1 ппс 
6 22 17 1 пп 
7 21 46 1 со 

1 

1

16 8 

1

-19 13 

1
29.З12,22 з 

1 

2.4

1 

+ 7.7 
11 16 7 -19 11 29.З48 21 2З 2.4 + 7.7 
21 16 5 -19 8 29.419 20 4З 2.4 + 7.7 

12 2З 45 I ППС 
1З 21 46 11 спс 
13 22 15 11 спс 
1З 2З ЗО I СО 
21 21 З9 11 ппс 
21 22 18 ш спс 
28 22 52 ш пп 
28 23 16 111 ппс 
20 21 З1 . 4 1 СЕ 
30 21 З5.5 1 СЕ 

Појаве 

d h 
З 5~d"h 2• O'N 

1 о 22 "ћ d <I 5· 12· s 
12 з ~ d <I о· З9' s 
12 з ~ d <I 2" Зl, s 
12 О ~ d ~ 1" 57' N 
13 1з & d <I о· 41' N 
20 0 d <I б• 18' N 
21 ~ d з Tau о· 4' N 
21 7 улази у знан Рана, 

Солстициј 
24 22 2ј. .f о 
26 15 2ј. d <I 2• 14' N 
28 16 ~ с1 о о· 19· N 

12 З Почетан синодичне 
ротације Сунца .М 1589 

Месец 

d h т 

() 4 21 22 
е 11 11 ЗОL612 
() 18 15 41 
о 26 18 96 

р 10 о 

А 22 З 

Старост у данима 

1. Vl. 18·8 
15. Vl. З . 5 
ЗО. Vl. 18.5 



1 Су 
2 Не 
3 По 
4 Ут 
5 Ср 
6 Че 
7 Пе 
8 Су 
9 Не 

10 По 
11 Ут 
12 Ср 
13 Че 
14 Пс 
15 Су 
16 Не 
17 По 
18 Ут 
19 Ср 
20 Че 
21 Пе 
22 Су 
23 Не 
24 По 
25 Ут 
26 Ср 
27 Че 
28 Пе 
29 Су 
30 Не 
31 По 

Кален да р 

ЈУЛ 1972. 

Месец у 

Београду 
Велике п л анете 

1 

т 1 р " 

О. 2 441 h т s h т l h т 
4983 500 18 36 34 20 59 7 49 
5010 5011 84031 21 229 00 
5038 502 18 44 27 21 43 10 13 1 1 
5065 503 18 48 24 22 09 1 1 28 1 1 
5093 504 185220 22 4112 45 21 
510 5051 856 17- 14 04 
5147 506 19 о 13 23 19 15 22 
5175 507 19 4 10 о 07 16 32 
520 2 508 19 8 7 1 06 17 12 1 1 
5229 509 19 12 3 2 15 18 19 11 
5.257 510 19 16 о 3 30 18 56 21 
5284 511 1919 56 4 471 926 
531 2 512 19 23 53 б оо 19 50 
5339 51З 192749 7 1120 02 1 
5366 514 193546 8 1720 З 2 11 1 
5394 515 19 З5 42 9 23 20 50 21 
5421 516 19 39 39 10 28 21 12 
5448 517 19 43 36 11 32121 25 
5476 518 19 47 З 2 12 37122 02 
5503 519 19 51 29 13 39 22 34 1 \ 
5531 5201955251441- 11 
5558 521 1959221538 2314 21 
5585 522 20 3 18 16 29 о 01 
5613 523 20 7 15 17 11 о 57 
5640 524 20 11 11 17 46 2 02 1 1 
5667 525 20 15 8 18 16 3 12 11 
5695 526 2019 5 18 41 4 25 21 
5722 527 2023 1 19 06 5 37 

M e pi< Y P 

h т о , h т 

8 23 1 + 20 3 7 1 1.002 112 26 1 
910 + 15 54 0 .8411 2 31 
9 32 + 11 49 0.701 12 1 З 

В е и е р а 

5 15 1+ 18 59 1 0.322 1 915 1 
510 + 1758 0.370 ,8 31 
5 20 + 17 58 0.434 8 2 

М а р(. 

8 15 ,+ 21 0 1 2.554 1 12 16 1 
8 42 1+ 19 28 2.589 12 3 
9 7 + 17 42 2.619 14 49 

Јупитер 

18 27 1-2З 03 1 4.224 1 о 26 1 
18 22 -23 7 4.255 22 42 
18 17 -2З 11 4.315 22 57 

Са тур н 

4 50 1 + 20 57 1 9.946 1 8 50 1 
4 55 + 21 5 9.883 8 16 
5 о + 21 12 9.759 7 41 

5750 528 120 26 58 19 28 6 50 
5777 529 20 30 54 19 51 7 54 
5R04 530 20 34 51 20 14 9 19 1 112 5З I- 5 

Ј 1 12 53 - 5 
21 Ј2 54- 5 

У р а н 

OIJ8.275 11651 1 
4 Ј8.475 16 13 
9 Ј8 . 607 Ј5 З4 

Јупитерови сателити 

d h т 

6 23 40 1 пп 
6 23 58 1 ппс 
7 20 45 11 по 
7 20 54 1 по 

Нептун 

1 116 5 1-19 6129.501 120 21 11 Јб 4 -19 4 29.614 Ј9 22 
21 16 з -19 з 29.746 18 42 

Појаве 

d h 

6.6 1- 0.2 
8.6 + 0 .7 
9.6 + 1.4 

53 .2 1- 4.0 
46. 2 - 4.2 
39.4 - 4.2 

3.6 1 + 2.0 
3.6 + 2.0 
3.6 + 2.0 

42.6 [- 2.2 
43.2 - 2.2 
43.6 -2.2 

15.01 + о. з 
15.2 +О.З 
15.2 + 0.4 

3.81 + 5.8 
З . 8 + 5.8 
З.6 + 5.8 

2.41+7.7 
2.41 + 7.7 
2.4 + 7.7 

Месец 

7 23 25 .6 1 СЕ 
8 20 52 IV СЕ 
9 20 12.6 Ш СЕ 

8 12 n о <I 5· о· s 
8 Ј 8 'i! о <I so з · s 

d h т 
() 4 з 25 

14 12 38 1 по 
14 23 2 11 по 
15 20 21 1 ппс 
22 21 37 1 пп 
22 23 52 1 сп 
2З 22 24 111 по 
29 23 24 1 пп 
зо 23 47 11 ппс 

ЈО О потпуно помрачење 

10 22 1;1 Мх ЕЕ 26° 24' 
12 7 <Ј о <I 2° 29' N 
12 21 1;1 о ({ 1° 12' N 
17 14 о о ({ 6" 21 ' N 
21 12 w о <I 5" 58' N 
22 18 О улази у знак Лава 
2З 16 2). о <I 2" 26' N 
24 8 <ј! у нлјвеhем сјају 
29 15 <Ј о 1;1 5" 49' s 
9 7.5 Почетак синодичне 
ротације Сунца М 1590 

8 10 19 39 L 613 
t) Ј 8 7 46 
о 26 7 24 

р 7 23 
А 19 20 

Старост у данима 

1. Vli. 19.5 
15. VII. 4.2 
ЗО. VII. 19.2 

1 
2 
з 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
IЗ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
З1 

АВГУСТ 1972. 

Календар 
Месец у 
Београду 

о. 2.441 h т s 1 h т h т 
531 20 38 47 20 43 10 34 
5З2 \204244 21 1911 52 
5ЗЗ 20464022 OIIЗ ш 
534 \20 50 37 22 54 14 20 
535 \20 54 З4 15 23 
5З6 20 58 30 2З 57 16 12 
538 21 2 27 1 09 16 54 
5З7 21 623 2 2417 24 
5З9 211020 з 3917 52 
540 21 14 16 4 50 18 14 
541 2118 13 6 оо 18 35 

1 ~ 1 
21 

Велике планете 

ех т 

Мери ур 

h т о , h т 

9 24 1 + 10 16 1 О. 60З 1 11 20 1 
8 56 + 1240 0.626 10 1З 
8 51 + 15 42 о. 796 9 Зl 

В е н е р а 

5 45 ,+ 18З5 1 0.50617 441 
6 16 , + 1910 0.581 7 З5 
6 52 + 19 24 0.659 7 З2 

М а р с 

р" 

11. 1+ 3 . З 
10.6 + 4.З 
8.4 + 1.0 

З3.2 , - 4.2 
29.0 -4.2 
25 .2 -4.1 

Ут 5832 
Ср 5859 
Че 5887 
Пе 5914 
Су 5941 
Не 5969 
По 5996 
Ут 602З 
Ср 6051 
Че 6078 
Пе 6106 
Су 6133 
Не 6160 
По 6188 
Ут 6215 
Ср 6242 
Че 6270 
Пе 6297 
Су 6325 
Не 6351. 
По 6379 
Ут 6407 
Ср 6434 
Че 6461 
Пе 6489 
Су 6516 
Не 6544 
По 6571 
Ут 6598 
Ср 6626 
Че 665З 

542 21 22 9 7 07 18 54 
54З 21 26 6 8 12 19 16 1 ~ 1 
544 21 зо 3 9 17 19 36 
545 21 33 59 10 23 20 02 

21 

546 21 37 56 11 27 20 32 

9 З5 1 + 15 зз l 2.642 111 
10 о + 1З 25 2.658 11 
10 24 + 11 8 2.668 11 

ззl 19 
з 

З.61 + 2.0 
З . 6 + 2.0 
З.6 + 2.0 

Ј у п и т е_ р 
547 2141 52 12 28 21 08 
548 21 45 49 1З 27 21 54 1 
549 21 49 45 14 20 22 45 11 
550 2 12З42 15 06 - 21 
551 21 57 38 15 44 2З 45 

1

17 57 ,-2З 201 4.399119 521 
1754-2З21 4.5051911 
17 5З -2З 2З 4.629 Ј8 29 

Са тур н 

41 .81-2.1 
40.8 -2.1 
З9 . 8 ! -2.0 

552 21 1 35 16 17 о 54 
55З 22 5 32 16 44 2 05 1 1 
554 22 928 17 09 з 19 11 
555 22 13 25 17 33 4 з з 21 
556 22172117 55 5 47 

5 51+21181 9.63817 З115 .41+0.4 
5 9 + 21 22 9.502 6 27 15.6 + 0.4 
5 Ј2 +21 25 9. З52 5 51 16.6 +О.З 

557 22211818 18 7 04 
558 22251418 46 8 22 
559 22 29 11 19 201 9 40 
560 22 3З 7 20 оо 10 58 
561 22 З7 4 20 59 12 12 

Јупитерови сателити 

d h т 

1 21 24.1 
2 21 13 
2 22 27 
з 22 19 
7 19 39 
7 20 З5 
7 21 5З 1 
7 22 50 1 
8 20 1 1 

11 СЕ 
IV ППС 
IV СПС 
ш спс 
1 пп 
1 ппс 

14 21 28 1 
15 21 39 11 
22 20 28 1 
2З 20 о 1 
зо 21 51 1 
31 21 о п 

сп 
спс 
СЕ 
пп 
по 
по 
сп 
сп 
пn 

Ура н 

1 112 З51-5 11 12 57 -5 
21 12 58 -5 

17118.765114 521 
26 18.912 14 14 
З6 19.044 13 36 

З.61 + 5.8 
З.6 + 5.9 
З . 6 + 5.9 

1 116 11 16 
21 16 

Неп т ун 

З,-19 2

1

29 .894,18 оо 

1 
з -19 2 ЗО.054 17 19 
з -19 з ЗО.220 16 40 

2.41 + 7.7 
2.4 + 7.7 
2.4 + 7.8 

Појаве 
d h 
5 о n о « 4· 48' s 
5 20 <ј! d ({ 6" 5З' s 
9 о 1;1 d <I з· 14' s 

10 2 <Ј о ({ 4• 11' N 
1 О 11 О Почетак синод. 

ротације 1580 
13 20 <Ј о ех Leo О· 42' N 
14 О о о ({ 6" 1 7' N 
11 20 w о о 5• 22· N 
19 22 2ј. о ({ 2• 26' N 
2З 1 О улази у знак 

Девице 
25 17 !;! Мх Е w 18• 19' 
27 15 'i! Мх Е W 45• 48' 

5 12.5 Почетак синодич
не ротације Сун
ца N2 1591 

Месец 

d h m 
() 2 8 2 
8 9 5 26L614 
t) 17 1 9 
о 24 18 22 

() Зl 12 48 

р з 15 
А 16 15 
р 18 20 

Старост у данима 

1. 21 .2 дана 
15. 5.8 
30. 20.8 " 

" 



; 
:е ~ 

~ ~ "' t::1: ::r: 

Ј П е 
2 Су 
3 Не 
4 По 
5 Ут 
6 Ср 
7 Че 
8 П е 
9 Су 

10 Не 
11 По 
12 Ут 
!З Ср 
14 Че 
Ј5 П е 
16 Су 
Ј7 Не 
18 По 
Ј9 Ут 
20 Ср 
21 Че 
22 П е 
2З Су 
24 Не 
25 По 
26 Ут 
27 Ср 
28 Че 
29 П е 
30 Су 

СЕПТЕМБАР 1972 

Ка ле н дар Месец у 
Београду 

. Е_ u 1 :z: о >. 

9;,:"' ; ~ ~ ~2 g u :: 
;,: t: = · ~ ~ 1 :=f &:: § изл . зал . "' о ~ ~ ~ • ~ шоt о. о. о 

€-'"''-- _,u l м »» 

о. 2.44 1 h т s hт hт 
6680 562 22 41 Ј 21 4 9 13 16 
6708 563 22 44 5 7 22 5 7 14 09 
67З5 564 22 48 54 - 14 52 
676З 565 22 52 5 о о 1 1 15 27 
6790 566 22 56 47 1 2 з 15 54 
6817 567 2 З о 4 з 2 з 5 16 18 
6845 568 2З 44 о з 4 5 16 З9 
6872 569 2З 8 з 6 4 5 1 16 59 
6900 570 2З 12 зз 5 5 7 17 19 
6927 571 2З 16 з о 7 о з 17 4 1 
6954 572 2 З 20 2 6 8 о 7 18 04 
6981 57З 2З 24 2 з 9 !З 
7009 574 2З 2~ 1 9 10 Ј4 
7036 575 2 З 32 1 6 11 Ј5 
7064 576 2З З6 12 12 09 
7091 577 2З 40 09 12 58 
7119 578 2З 44 5 !З 58 
7146 579 2З 48 2 14 IЗ 
717З 580 2З 51 59 14 42 
7201 58 1 2 З 55 55 15 08 
7228 582 2З 59 52 15 З4 
7255 58З . о 3 48 15 55 
728З 584 о 7 45 16 20 
7ЗIО 585 о 11 41 16 42 
73З8 586 о 15 З 8 17 зо 
7З65 587 о 19 З4 17 59 
7З92 588 023 31 18 47 
7420 589 о 27 28 19 44 
7447 590 о 31 24 20 50 
7474 591 о 3521 22 02 

Јуцитерови сателити 

d ii m 

2 21 13.8 П СЕ 
4 20 1 ш по 
4 21 42 IV ПП 
б 21 30 I ПП 
8 19 29 I СПС 13 19 30 IV ПЕ 

14 20 33 I ПО 
15 19 10 I ППС 
15 19 14 III ППС 
1б 18 З3.7 I СЕ 
22 19 48 I ПП 
23 20 28.9 I СЕ 

18 зз 
19 07 
19 47 
20 З6 
21 З! 
22 З4 
-

2З 45 
о 56 
2 09 
з 25 
4 41 
6 оо 
7 21 
8 42 
9 59 

11 08 
12 07 
12 51 

Велике планете 

т 

Мер к ур 

h т о ' h т 

1 1 1 40 1' + 1455 1 1.088 1 9 381 11 1 о 50 + 19 2 1 1.298 10 9 
21 11 58 + 1 40 1.392 10 38 

Венера 

1 1 7 З71+ 1 8 59 1 0.75217 З41 11 8 20 + 17 48 0.828 7 З7 
21 9 4 + 1549 0 . 78З 7 42 

1 1 10 50 1 + 8 11 11 14 + 6 
21 11 37 + З 

М а р с 

зо l 2.672110 461 
о 2.668 10 Зl 

27 2.657 10 15 

Јулитер 

1 1 17 5З I-2324 1 4.795117 471 
11 17 55 -2З25 4.944 17 10 
21 17 58 -2З 27 ' 5 .09б lб зз 

Сатурн 

1 1 5 15 1" + 21 28 1 9. 1б21 5 11 1 
11 517 + 2129 8.997 4 34 
21 5 19 +21 29 8.832 4 56 

1 113 01-5 11 13 2 -б 
21 1З 5 -б 

Ура н 

49119.178112 551" 2 19 .2бб 12 18 
16 19.330 11 41 

Неп т ун 

111б 31-19 5130.422115 571 11 lб 3 -19 7 30.588 15 18 
21 1б 4 -19 9 30.745 14 40 

р" 

6.2 1 + 0.2 
5.2 + 1.2 
4.8 + 1.4 

22.61 - 4.0 
20.4 -4.0 
18.8 - 3.9 

З.6 1 + 2.0 
3.6 + 2.0 
3.6 + 2.0 

38.41- 1.9 
37.2 -1.9 
Зб.2 - 1.8 

1б. 21 + О. З 
16 . б + О. З 
1б. 8 + 0.2 

З.бl +5.9 
3 .б + 5.9 
3.б + 5.9 

2.41+7.8 
2.4 + 7.8 
2.4 + 7.8 

Појаве Месец 
d h 
1 9 n d « 4· з4' s 
3 2з ~ d <I 2· 19' s 
б 22 ~ d <I 5· 14' N 
7 22 ~ d <I 5• 31 ' N 

1 О 11 0 d ({ б• 9' N 
10 1б 'V d ~· Sco о· 37' N 
14 4 w d <I 5· З9 ' N 
1б 5 ~ d ~ о· 4б' N 
22 23 О улази у знан 

Ваге, Равнодне
вница 

28 1б n d « 4· 2о' s 
1 18.5 Почетак синодич

не ротације Сунца: 
N2 1592 

29 1 N2 1593 

d h m 

8 71728Lб15 
() 15 19 1З 
о 23 4 7 
(t 29 19 1б 

А 13 10 
р 25 7 

Старост 

1. 22.8 
15. 7.3 
30, 22.3 

дана 

ОКТОБАР 1972. 

Календар 
Месец у 
Београду 

Велине планете 

о. 

1 Не 7502 
2 По 7529 
З Ут 7557 
4 Ср 7584 
5 Че 7611 
6 Пе 76З9 
7 Су 7666 
8 Не 7694 
9 По 7721 

10 Ут 7748 
11 Ср 7776 
12 Че 780З 
IЗ Пе 7830 
14 Су 7858 
15 Не 7885 
16 По 791З 
17 Ут 7940 
18 Ср 7967 
19 Че 7995 
20 Пе 8022 
21 Су 8049 
22 Не 8077 
23 Пс 8104 
24 Ут 81З2 
25 Ср 8159 
26 Че 8186 
27 Пе 8214 
28 Су 8241 
29 Не 18268 
30 По 8296 
31 Ут 8323 

изл. зал . 

2 441 h т s h т h т 
592 о З9 17 - IЗ 2З 

т р" 

Мери ур 

h т о ' h т 59З 0 4З142З 141З 57 
594 04710 о 2214 22 
595 о 51 7 1 зз 14 44 
596 о 55 з 2 40 15 04 
597 о 59 о з 46 15 25 
598 1 2 56 4 51 15 45 

1 1 

11 1 
21 

13 1 ,-6 2 '11.402111 01 , 4.81- 0.6 
13 59 -12 57 1.355 11 19 5.0 - 0.2 
14 56 -18 З9 1.260 11 36 5.2 -0.0 

599 1 6 5З 5 55 16 08 
600 Ј 10 50 7 О 1 16 З5 l ~ 1 
601 1 14 46 8 оз 17 07 21 
602 1 18 4З 9 05 17 45 
603 122З910 ОЈ 18 З! 
604 1 26 З6 1 о 51 19 2З 

В е н е р а 

9 491 + IЗ 41 0.991 1 8 481 
10 3З + 9 38 1.047 8 53 
1118 + 540 1.115 8 58 

М а р с 

605 1 зо З2 11 32 20 21 1 
606 Ј 34 29 12 1 О 21 27 11 
607 1 З8 25 12 41 22 З6 21 
608 1 42 22 13 07 -

1

12 1 1 + о 511 2.639110 591 
12 25 - 1 45 2.615 10 4З 
12 49 - 4 21 2.585 9 28 

609 1 46 19 IЗ Зl 2З 47 
61 о 1 50 15 IЗ 54 о 59 
611 1 54 12 14 19 2 11 1 ~ 1 
612 1 58 8 14 45 з Зl 21 
61З 2 2 5 15 15 4 52 
614 2 6 1 15 54 6 14 
615 2 9 58 16 З8 7 35 
616 213 54 17 З4 8 53 1 1 
617 2175118 39 9 56 11 
618 2214819 51 10 47 21 
619 2254421 0411 29 

Јупитер 

18 2,-23 281 5.249,16 581 
18 7 -23 28 5 . З98 15 24 
18 13 -23 28 5.541 15 51 

С а т у р" н 

5 19,+21291 8.57213 171 
5 19 +21 28 8.520 2 37 
5 18 +21 2б 8.382 2 57 

У ран 620 12 29 41 22 17 11 59 
621 2 зз 37 12 27 
622 2 57 34 2З 26 12 50 1 113 21- б 30 119. 3б9111 41 11 13 9- 645 19.380 10 27 

21 13 12 - б 59 19.364 10 50 

17.41-3.9 
16.2 -3.4 
15 .2 - 3.8 

3.6,-2.0 
З . б -2.0 
3 . б -2.0 

ЗS.Z,-1 . 8 
З4.2 -1 .7 
ЗЗ .2 - 1.б 

17.21 + .0.2 
17.4 +.0.1 
17.8 + .0.1 

3.61 + 5.9 
3 .б + 5.9 
3.б +5.9 

Јупитерови сателити 

d h m 
1 11б 

Нептун 

51-19 12/ЗО.889 
1 

14 11 
2 -19 lб 31 .01711З 23 
7 -19 19 31.124 12 45 

2.41+ 7.8 
2.4 +7.8 8 18 10 1 пп 

8 19 25 1 ппс 
9 18 48.3 1 СЕ 

10 19 11 III СО 
1б 17 1б 1 по 
20 18 о 11 сп 
27 17 59 11 пп 
28 17 57 ш сп 
29 18 9.5 11 СЕ 

11 1б 
21 1б 

Појаве 

d h 
2 2 ~ d d о• J8"N 
З 18 ~ d rx з• 11• N 
4 23 ~ d rx Leo О" 18• N 
б 17 ~ d ([ б• 13" N 
1 21 0 d <I б· з· N 
8 16 ~ d <( 4• 49• N 

ЈЈ 13 w d <I 5· 22· N 
13 21 2ј. d ({ 1• Зб·N 
23 8 О улази у знаи 

Сиорпије 
25 23 1?, d <( 4• Ј О" N 
31 13 ~ d 0 o·11·N 

1 

2б 8 Почетак синодичне 
ротације Сунца N2 
1594 

2.4 + 7.8 

Месец 

d h m 

8 7 8 8 L616 
() 15 12 55 
о 22 13 25 
(t 29 4 41 

р 11 5 
А 23 12 

Старост у данима 

1. 23.3 
15. 7.7 
30. 22.7 



1 Ср 
2 Че 
3 Пе 
4 Су 
5 Не 
6 По 
7 Ут 
8 Ср 
9 Че 

10 Пе 
11 Су 
12 Не 
13 По 
14 Ут 
15 Ср 
16 Че 
17 Пе 
18 Су 
19 Не 
20 По 
21 Ут 
22 Ср 
23 Че 
24 Пе 
25 Су 
26 Не 
27 По 
28 Ут 
29 Ср 
30 Че 

Календар 

о. 

8 35Ј 
8378 
8405 
8433 
8460 
8488 
8515 
8542 
8570 
8597 
8624 
8652 
8679 
8707 
8734 
8761 
8789 
8816 
8843 
8871 
8898 
8926 
8953 
8980 
9008 
9035 
90б3 
9090 
9117 
9Ј45 

2 44Ј 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
б42 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
65Ј 
652 

НОВЕМБАР 1972. 

Месец у 
Београду 

изл . зал . 

hm s hm hm 

2 41 30 о 32 13 1 о 
2 45 27 1 33 13 30 
2 49 23 2 43 13 51 
25320 з 4614 13 
257Ј7 4 50Ј4 38 
3 Ј Ј 3 5 54 Ј 5 09 
3 5ЈО 6 5615 44 
3 9 6 7 54 Ј6 28 
З Ј З З 8 46 1 7 1 7 Ј 1 

3 16 59 9 З Ј 18 13 ~: 
3 20 56 1 о 09 19 17 
З245210 4020 22 
З 28 49 1 Ј 07 2Ј ЗО 

З З2 46 Ј Ј З Ј 22 40 Ј 1 
З 36 42 11 56 - Ј Ј 
З40З9Ј2 Ј72З 50 2Ј 
з 44 З5 12 42 1 04 
З48З2ЈЗIОЗ2Ј 

Велике планете 

т 

Мер к у р 

h m о ' h m 

15 45 1-230З 1 1 . 099 1 1Ј 51 1 
Ј6 35 -24 4Ј 0.902 IJ 51 
16 33 -2258 0.711 ЈЈ 7 

р" т., 

6.0 1 0.0 
7.4 + 0.2 
9.4 \ + 2.3 

В е н е р а 

Ј 2 7 1 + О 52 1 1.1 80 1 8 
12 52 ,1 - 3 401 1.24 1 8 
IЗ37-811 Ј.300 8 

31Ј4. 2 1- 3.8 
Jl 13.6 - З .8 
15 13.0 - З . 7 

М а р с 

Ј З 15 ~- 7 Ј О 1 2.548 1 
ЈЗ 40 - 9 39 2.505 
Ј4 5 -12 2 2.457 

9 1JI 8 56 
8 42 

Јулитер 

3.6 1 + 2.0 
3.8 + 2.0 
3.8 + Ј.9 

з 52 28 IЗ 44 з 41 1 1 
З562514 24 5 03 Jl 
4 о 21 Ј5 Ј6 6 25 2Ј 

Ј8 21 1-23 251 5.647 114 Ј61 
18 29 -23 22 5.794 13 44 
Ј8 38 -23 16 5.900 Ј3 13 

32.41-1.6 
31.8 -1 .5 
31.2 -Ј.5 

4 4 Ј8 Ј6 18 7 З7 
4 8 15 17 з 1 8 36 
4 12 1 Ј Ј 8 4 7 9 24 Ј 
4 Ј6 8 20 03 9 59 
4 20 4 21 Ј5 ЈО 2R 1\ 
4 24 Ј 22 24 10 52 

2 Ј 
4 27 57 - 11 Jl 
4 З 1 54 23 30 IJ ЗЗ Ј 
4 35 50 о З5 1Ј 55 11 

Са тур н 

1 

5 Ј61 + 21 231 8.261 11 121 
5 13 +21 20 8.166 о 30 
5 10 + 21 16 8.096 23 48 

У р а н 

8 З2 

18.0 ,-0.0 
Ј8.1 -0.1 
18.2 -0.2 

1--~~--~--~--.~~ 2Ј 1

13 14,- 7J4119.32JI 
13 lб - 7 28 Ј9.252 
Ј3 18 - 7 40 Ј9 . Ј57 

9 91 
7 55 

3 .бl+ 5.9 
3.б + 5.9 
3.б + 5.9 

Ј улитерови сателити 

d h m 

9 Ј7 20 1 сп 
14 17 З3 п спс 
Ј5 Ј6 41 Пl СО 
15 17 4.7 III ПЕ 
16 Ј2 6 1 пп 
17 17 22.4 1 СЕ 
2Ј 17 21 п ппс 
24 16 15 1 по 
25 16 З7 1 спс 

Неnтун 

1 116 9 1-Ј9 241 з Ј .20~ IJ2 31 
Ј1 Ј6 ЈО -1928 ЗЈ.266 11 25 
2Ј 16 Ј2 -Ј9 32 31.296 ЈО 48 

2.41 + 7.8 
2.4 + 7.8 
2.4 + 7.8 

Појаве 
d h 
1 Ј9 ~ d 8 Sco о• 44' N 
2 23 <ј> d ([ 7• 4' N 
4 З ~ d \V 4• 26' N 
4 7 о d ([ 6' 4' N 
4 1Ј ~ d ({ 6' 12' N 
5 10 ~ Мх Е Е 2З' 12' 
7 2Ј w d ([ 5' 9' N 
8 4 ~ d ([ о· 28' N 

Ј О 13 2ј. d ([ 0' 57' N 
16 17 'f d ({ 1' 20' N 
22 5 О улази у знак 

Стрелца 
22 7 ђ. d ([ 4• 11' s 
25 10 w d ~ о· 58' 
22 15 Почесак синодичне 
ротације Сунца N2 1595 

Месец 

d h m 

8 6 1 21 L 617 
() 14 5 1 
о 20 2З 7 
() 27 17 45 

А 7 13 
р 21 о 

Старост у данима 

1. 25.7 дана 
15. 9.9 .. 
зо. 2З.9 .. 

ДЕЦЕМБАР 1972. 

Календар 
Месец у 
Београду 

изл . зал. 

О. 2 441 h m s h m h m 

1 Пе 91 72 653 43947 1 39 12 17 
2 Су 9199 654 44344 2 4312 42 
3 Не 9127 655 44740 3 4713 11 

1 
1 

4 По 9254 656 45137 4 4813 45 11 

5 Ут 9282 657 4 55 33 5 49 14 26 21 

6 Ср 9309 658 4 59 30 6 42 15 13 

Велиi<С nланете 

т 

Мер к ур 

h m о ' h m 

15 46 1-Ј738 1 0.720 1 9 41 1 
15 46 -Ј7 Ј8 0.937 9 5 
16 30-2025 I. J50 9 10 

В е н е р а 
7 Че 1 9336 659 5 З 26 7 29 16 09 
8 П е 9364 660 5 7 23 8 9 17 1 О 1 

9 Су 9391 661 5 11 20 8 43 18 15 11 

10 Не 9418 762 5!501 9 !О 19 21 21 

11 По 9446 663 5!913 9 5921 37 
1

14 24 1-1227 1 1.355 1 8 23 1 
15 Ј3 -1 6 17 1.406 8 З2 
16 з -19 25 1.453 8 43 

12 Ут 9473 664 5 23 9 9 29 21 37 
13Ср 9501 665 5276ЈО202247 1 1 
Ј4 Че 9528 666 531 2ЈО42- ЈЈ 
15 Пе 9555 667 534691Ј ()7 О ОО 2Ј 
16 Су 9589 668 53855 1136 Ј 14 
17 Не 9610 669 5 42 52 Ј2 13 2 33 
18 По 9637 670 54649Ј2 58 3 52 1 1 
19 Ут 9665 671 55045Ј3 55 509 11 
20 Ср 9692 672 5 54 42 Ј5 03 6 16 21 
21 Че 9720 673 5 58 38 16 20 7 09 
22 Пе 9747 674 6 2 35 17 37 7 53 
23 Су 9774 675 1 6 631 Ј8 561 8 26 
24 Не 9802 676 6 6 28 20 08 8 53 
25 По 98 29 677 6 14 24 21 Ј7 9 18 
26 Ут 9856 678 6 18 2Ј 22 24 9 З8 
27 Ср 9884 679 6 22 Ј8 - 10 ОЈ 
28 Че 9911 680 6 26 14 23 30 10 21 1 1 
29 Пе 9939 1 68Ј 6ЗО IJ О З410 45 11 
ЗО Су 9966 682 6З4 7 Ј З8ЈЈ Ј2 2Ј 
З1 Не 9994 683 б З8 42 2 40 11 44 

М а р с 

14 31 1-14 Ј7 1 2.404 1 
14 57 -Ј6 22 2.345 
15 25 -18 Ј6 2.282 

3 28 1 8 15 
8 3 

Јупитер 

18 47 1-23 7 1 5.989 1 12 43 1 
Ј 8 56 -22 56 6.059 12 ЈЈ 
10 6 -22 43 .6.109 ЈЈ 44 

Сатурн 

7 1 + 21 1 3 1 8.056 123 5 1 
3 + 2 1 9 8.046 22 18 
о + 2Ј 5 8.569 21 35 

У р а н 

Ј3 20 1- 7 51 119.041 1 
13 22- 8 1 18.905 
Ј3 23 - 8 9 18.753 

7 Ј71 7 40 
6 2 

Нелтун 

р" rn., 

9.2 1+ 2.3 
7.2-0.1 
5.8 -0.2 

Ј2.4 1- 3.7 
12.0 - 3.7 
11.6 - 3.7 

3.81 + 1.9 
4.0 + Ј . 9 
4.2 + Ј. 

30.6 ,- 1.5 
30.4 - 1.4 
30.0 - 1.4 

18.61 - 0.2 
18.6 - 0.3 
18.4 - 0.2 

З.61 + 5.9 
3.6 + 5.9 
3.б + 5.8 

Ј 11б ЈЗ~-1936131.298 1 10 JOI 2.41 + 7.8 
11 Ј б 15 -Ј9 40 З1.270 9 З2 2.4 + 7.8 

вис•ша Географска Географска 
1
_ 2_1 __ Јб __ Ј_7 __ 1_9 _4_4 _3_Ј_.2_1_4 __ 8_5_4 __ 2._4..:.._+_7_.8_ 

КООРДИНАТЕ ОПСЕРВАТОРИЈА 

-Ас-т-ро-но-м-. -- м ширюЈЗ ду>Јшllа d h Појаве 1 

Опсерват. 253 + 44° 48' 13".2 -111 22т 03s. 2 1 Ј б О d « 6 Ј 2 N 

Место 

Беоrрод З 6 S d ([ 6 46 N 
Народ. onc. З б ~ d ([ 5 27 N 
Калемегдан 135 + 44 49 17 -1 21 48 .09 З 23 9 d ~ Ј Ј 7 N 
Београд 5 5 \V d « 5 З N 

7 2З ~ d а:• LiЬ О Ј О S 
Љубљана + 46 02 58 - 0 58 02.2 8 б 2ј. d ([ О 12 N 
Загреб 146 + 45 49 32 -1 04 05.1 9 2 'f

6 
,f 0 

Грию•ч 47 + 51 28 38 -О оо оо.о 14 9 ~ Мх Е W 21 о 7' 
Париз 67 + 48 90 10 -о 09 20.5 18 6 ~ d \V о• 12' N 
МосЈ<ва 150 + 55 45 18 -2 30 17.0 Ј9 15 ђ. d ([ 4' 18' S 

21 О ~ d ~· Sco о· 18' S 
21 18 О улази у знаЈ< Јарца 

Солстициј 
2з Ј4 ~ d w о· 22· 
29 О о d ({ 6' Ј8' N 
19 2З Почетак синодичне 
ротације Сунца N2 159б 

Месец 

d h т 
8 5 20 24 L 6Ј8 
() ЈЗ Ј8 З6 
о 20 9 45 
() 27 10 27 

А 4 13 
р Ј9 13 
А З1 22 

Старост 

1. 25.9 дана 
Ј5. ЈО . 2 " 
30. 24.2 " 



СУНЦЕ У БЕОГРАДУ 1972. (U. Т.) 

Датум 

1 

()( 

1 

8 
1 

т 
1 

р 

1 

р 

1 
в. 

hm о ' hm ' " о • 
Јан. о 18 З7.6 -23 10 10 40.7 16 18 +02.9 -2.9 

10 19 21.6 -22 07 10 45 .2 16 18 -01 .9 - 4.0 
20 20 04.7 -20 22 10 48.8 16 17 -06.6 - 5.0 
30 20 46.5 -17 58 10 51.1 16 16 -11 .0 -5.9 

Ф~бр . 9 21 27.0 -1 5 57 10 52.2 16 14 -15 .0 -6.5 
19 22 06 .2 1 -11 40 10 59.0 16 12 -1 8.5 -7.0 
29 22 44.З -08 оо 10 50.5 16 10 - 21.4 - 7.2 

Март 10 2З 21.5 -Q4 09 10 48.2 16 08 -2З .6 -7.2 
20 23 58. 1 -ОО 12 10 45.4 16 05 - 25.2 -7.0 
з о оо 34. 5 + ОЗ 4З 10 42.4 16 02 -26.1 - 6.6 

Апр . 9 01 11.0 + 07 З2 10 З9 . 5 16 оо -26.З - 6.0 
19 01 48.0 + 11 08 10 З 7.0 15 57 - 25.8 -5.2 
29 02 25 .6 + 1426 10 З5 .2 15 54 -24. 5 -4.З 

Мај 9 оз 04.0 + 17 20 10 З4 . З IS 52 -22.5 -з.з 
19 оз 4З .4 + 19 45 10 З4.3 15 50 -19.8 -2.2 
29 04 2З . 7 + 21 З6 10 З5 . 2 15 48 -1 6. 5 -1 .0 

Јун 9 05 04.8 + 22 50 10 З7.9 15 47 -12.7 + 0 .. 2 
19 05 46. З + 2З 24 10 З9.0 15 46 -08.5 + 1 4 
29 06 27.8 + 2З 17 10 41 .1 15 45 -04.0 +2.6 

Јул 8 07 09.1 +22 з о 1042.9 15 45 + 00.5 +3.7 
18 07 49.7 +21 о з 10 44.1 15 46 +05.0 +4.7 
28 08 29.5 +19 01 1044. З 15 47 +09.З +5.5 

Авг. 7 09 09.2 + 16 28 104З .6 15 48 +13.2 +6.2 
17 09 46.0 + IЗ 28 1041 .9 15 49 + 16.7 + 6.8 
27 10 22.9 +10 07 10 З9. З 15 51 +19.8 +7.1 

с~nт. 6 10 59.2 +06 29 10 36.2 15 54 +22 . З +7. З 
16 11 З5 . 1 +02 41 10 З2 . 7 15 56 +24. З +7.2 
26 12 11 .0 -01 12 10 29.2 15 59 +25.6 + 6.9 

О кт. 6 12 47.2 -05 04 10 26.0 16 02 +26. З +6.4 
16 1З 24.1 -08 50 10 23.4 16 04 +26.2 +5.8 
26 14 01.9 -12 24 1021 .9 16 07 +25.4 +4.9 

Нов. 5 14 40.9 -15 39 10 21 .5 16 10 +23.8 +3.9 
15 15 21.З -18 27 10 22.4 16 12 +21 .4 +2.8 
25 16 03.1 -20 44 1025.0 16 14 +18.2 +1.6 

Де ц. 5 16 46.1 -22 21 10 28.6 16 15 +14.5 +О. З 
15 17 30.0 -23 16 10 33.2 16 17 +10.2 -1.0 
25 18 14.4 -23 24 10 38.1 16 17 +05.5 -2.2 
31 18 41.0 -23 07 1041.1 16 18 +02.6 -3.0 

1 

Lo 
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005.2 
233. 5 
101 .9 
330.2 

198.5 
066.9 
295 .1 

16З.4 
ОЗ 1 . 6 
259.7 

127 .8 
З55 .7 
223.6 

09 1 4 
З1 9 . 2 
186.9 

054.5 
282.2 
149.8 

017.4 
245.1 
112.8 

З40 .6 
208.4 
076.2 

ЗО4. 1 
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040.1 

268.1 
IЗ6. 2 
004. З 

2З 2.5 
100 6 
З28 . 8 

197.0 
065.3 
29З . 5 
214.5 

Ј излаз 1 Зала з 
h m h m 

6 16 IS О 5 
6 15 1 s 1 5 
6 10 IS 2 8 
6 01 15 42 

5 49 15 56 
5 З4 16 11 
5 1 8 16 42 

500 16 З7 
4 4 1 16 50 
4 2З 17 оз 

4 04 17 16 
з 47 17 28 
з зо 17 41 

з 16 17 5З 
з 5 18 05 
2 56 18 15 

2 52 18 22 
2 51 18 27 
2 5 З 18 28 

2 59 18 26 
з 08 18 20 
з 19 18 10 

з зо 17 57 
з 42 17 41 
3 54 17 24 

4 06 17 06 
4 18 16 47 
4 зо 16 28 

4 42 16 09 
4 55 15 52 
5 09 15 35 

5 22 15 21 
5 З6 15 09 
5 49 15 01 

600 14 57 
6 09 14 57 
6 15 15 01 
6 16 15 05 

Ј 

М~сеч~в модул "Апола 15" на Месецу са траговима точкова 
Месечевоr возила 

OVA КАН.Т А EVEH. G ЕВ 

Izi "la је jz srampe I агtа C\rcгnog сЬа, potpunija pгeciznjja d 
dveju гanijih kojc је izdalo na ·e Dгu " rvo. kaгtu u unere ve zvezde do 
5.5 pгjvid!le VeJiCiae, VC do 30° juznc dekJinacije а k Oгdinatama ZЭ ероЈш 
1950. О . ka гtu su unete sa poscbniш obelczjia1a пајјnrегс antnijc dvojne 
i pгomcnljive zvezde, ргсkо 50 jata, maglina ј galaksija ka ј neki od obje
kata Ilcprjsшpacnil1 amareгskjm posmarгanjima а Јј koji uporpuлjэvaju sliku 
zvezdanog neba, kao sro su nove ј supcгnove zvezde, гadio i zvoгi, izvori 
X-zгacenja, k\razaгi i pulzaгi. Mlecni Put ј е skiciran u dva jz fi tska nivoa. 
Na ka гti u dalje, пcki znacajnij j mcreoг kj гadijanri sa oznacen im darumoщ 
шаk imuma. cгtane su slcdecc linije i rackc: nebcski ј gJ!akticki ekvatoг, 
cvcгni u juzni galakricki i ekljprick j polovi, putan.ja pгecesionog kt·eranja 
eveгnog ncbeskog pola. Duz putanje pгcccsionog kreranja oznaccnj su 
pгo" li sada"nji ј iЬuduCi polozaji sevemog ncbeskog pola u inteгvalu od oko 
26000 godina. zпасеп је i apeks - tack.t k:~. k ј ј е Sunce kгесе. N ajzad, 
duz ekliptike su upoгcdno dati podeoci ekljpricke longitude i priЫiznj polo
zзji unca za svaki pгvi dзп u mcsccu, "to ошоguснј е d:~ se pгjЬJi zno odгedi 
polozaj Sunca za svaJ·i dan u g c!ini, tгcnurak i zlazз, kulminacije, z 1lazak 
trajanje obdanice itd. Gгan.jce sazvezda obelezene su jspгekidan im liнijama 
amo ла ргеlощлiщ mesrima. 

Kaгtu su iиadili Z гаn Ivaпovic, Jovan Gгujic i jk.ola Zivan vic 
samostalni saгadnici Nаг dne Opseгvaroгije. 

ena Karre је 3.- dinai·a. I згru ргоdајс i poшdzbine pгima Naгodna 
opseгvaroгija, Despotova kula Yalcmegdan, Beogгad, Tcl. 624-605. 
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