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ГОДИНА 11 

Кратк!!l. историја нов~о~х звезда . 

Поглавље астрономије "нових звезда" по
чиње једним списом који је објављен пре 380 
година. Носи наслов "De Nova Stella". А на
писаЬ га је један од неимара Нове астрономије 
- Тихо Брахе (1546 - 1604), оснивач и по· 
следљи директор опсерваторије Ураниборг, 
касније и прашке опсерваторије, поштовалац 
и недорасли такмац Коперников, прослављени 
посматрач кретаља планете ~ареа, пријатељ И 
добротвор славног Кеплера, уз то и очевидац 
једне од појава којима {!Освеhујемо ове редове: 
појаве "нове" звезде у сазвежђу Касиопеје. 
Ево како он сам почиље · опис те појаве. 

" ...... Било је то прошле године (1572), 
једанаестог новембра, по Сунчеву залазу. Ста· 
јао сам И, по својој старој навици, посматрао 
звездано небо, кад .. . .. . спазих тачно над 
главом, необичну звезду, кудикамо сјајнију од 
осталих. Позн ~ вао сам, међутим, још од де 
тиљства све звезде врло добро, те се одмах 
сетих да, раније, на том месту (в. сл. 1) није 
било звезде, ни најслабија а камоли толико 
упадљива сјаја . . ... Било је то право чудо, 
највеhе можда од свих у природи од постанк" 

света ...... " 
О самом nризору и даљем току појаве 

Тихо Брахе каже у том спису да се око саме 
.нове" није примеhивао никакав ни реп, ни 
магличасти омотач; да је она у свему била 
слична осталим звездама, само је - "трепе
рила јаче и од најсајнијих звезда". Иначе, 
својим сјајем надмашавала је и Сириуса и 
Ју~итера, достизала је Венеру. Првих дана по 
ПОЈави могла јој се светлост назрети чак и 

кроз облаке; а по ведром времену видела се 

и усред дана. 

~есец дана од појаве почео јо.ј је сјај слаби· 
ти: "нова • звезда се очигледно почела полако 

.гасити"; и цостепено се • га сила", док се, 
након седамнаест месеци, почетком марта 1574 
г., није сасвим и - "угасила" (в. сл. 2), бар 
за ненаоружано човечје око. 

ЧАСОПИС ЗА 

АСТРОНОМИЈУ И 

АСТРОНАУТИКУ 
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Остао нам је, међутим, о њој, у Тихову 
спису, тачан љен опис и - назив за ову врсту 
појава: Нова звезда, или, кратко, н о в а. Да 
бисмо их мог ли разликовати, обележавамо 
сваку овакву појаву, поред речи н о в а, још 
и именом сазвежђа у којем се појавила и го
дином у којој је опажена, напр., Nova Gemi· 
norum 1912, Nova Cygпi 1920. 

~ада Тихо у свом спису, вероватно под 
утисцима оног првог узбуђеља, призор назива 
"највеhим чудом ...... од постанка света", 
данас знамо да није то био ни први од по
станка света, а ни последљи своје врсте. У 
записима хроничара, од најдавнијих времена, 
помиљу се на више места изненадне појаве 
сјајних звезда. За око десетак оваквих појава, 
забележених до почетка XVI века, поуздано 
је утврђено, на основи и оних махом оскудних 
навода и само приближних података, да се 
несумљиво односе на - појаве нових звезда. 
По себи се разуме да су све оне морале бити 
лако уочљиве, дакле свакако надпросечна сјаја, 
кад су, и за свог релативно кратка живота, 

биле и голим оком опажене. 

А од времена Тихо Брахе-ове нове, наро
чито од проналаска телескопа па до данас, 

откривено их је, укупно, nреко - две стотине 
"нових" звезда. Додуше ниједна од љих није 
достигла сјај Нове Касиопеје 1572. Неколико 
их. ј.е . са~о достигло, но није премашило, сјај 
наЈСЈаЈНИЈИХ познатих звезда; много више их 

је било просечног сјаја звезда приступачних 
ненаоружаном оку; а веhина само - телескоп
ске звезде. 

Треба,. међутим, истаhи да за само о т к р и
в а љ е поЈава нових проналазак телескопа није 
много значио. ~ том погледу прави напредак 
претстављала Је примена фотографије и, с 
љоме у вези, - систематско трагаље за поја
вама нових. Ов_има има да се захвали што је, 
готово у свакоЈ од последљих година, прона

лажено по неколико нових эвезда, наравно, 

углавном, телескоцс~и~. 



~Ание, јеАно ОА васионских сунаца, у правцу 
с:азвежђа Aquilae, АО тада око ч е т и р и пута 
сјајније ОА нашег Сунца, - разбуктало се, 
взненада: за непуна три дана сјај му се по
јачао за око 100.000 пута; оно је постало око 
400.000 пута сјајније од Сунца! 

Прва епика појаве 

Пошто се ове појаве неочекивано дога
ђају, наша посматрања никад не могу да абу
пате ток појаве од ње.1а почетка. Посматрања 
nочнњу тек пошто се појава открије, дакле, 
редовно, са мањим или већим закашњењем у 
onocy на сам почетак. Но од тренутка откриhа 
астроиоми је будно прате: одређују јој, пре 
свега, - сјај, било непосредно, било упоре
l)ивањем са околним звездама, и то у релати
вно блиским размацима. На основи ових мерења 
коиструишу такозвану светлосну криву нове, 

која претставља промене сјаја у току посма
трања. То је, за астрономе, полазни податак 
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мума (М): звезда је у том тренутку, достигла 
хунац успона, сјај више десе:и~а. хиљада 
јачи од полазног сјаја. Но таЈ СЈаЈ , 
не задржава дуго: поједине нове (.брзе") 
известан низ часова, друге, (.споре") по 
колико дана. Затим почиње фа~а (V) сл~бљења 
сјаја, у поч~тку брже,. касније спорије, али 
постепено (Nova Cygпt 1920), кроз читав низ 
година, да се коначно заврши фазом (VIJI) _ 
п о с т н о в· е . Код извесног броЈа нових, 
тим, након првог слабљења сјаја (у току фазе 
наилази фаза (VI), мање или више правилних 
јачих или.слабијих, колебањ~ сјаја (Nova Persei 
1901), коЈа могу да потраЈУ и по 
дана; па затим, после фазе (~11) од по више 
година правилног опадања СЈаЈа, нова улази у 
завршну фазу (VIII) - постнове. А има и 
случајева код којих, за фазом (V) првог пада 
сјаја, наилази фаза (VI) Ј~~ бржег, стрмијег 
пада до, скоро, полазног СЈаЈа (пренове); затим 
наилази промена смера и - ново појачавање 
сјаја до такозваног .секундарног максимума' 
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(т) (Nova Tauri 
1927), редовно 
знатно слабијег 
од .примарног• 

(М), иза којега 
следују, као и 
код осталих, за· 

вршне фазе VII 
и Vlli. 
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Сјај (пост 
нове) којим нова 
завршава овај 
доживљај, у нај· 
веhем броју слу· 
ч а јева, једнак 
је с ја ју полазне 
фазе (пренове). 
Од овог пра· 
вила чине изу· 

зетак свега два, 

три случаја, К?д 
којих се СЈЗЈ 
нове зауставио 

1 1 v v Vl . Vll ., Vlll 

С... 4 - Свеmлосна крива нове. - Вертикалне скале претстављају: пева - , класе 
прквВАRИХ величина; десна - о!!носе сјаја у )еАиницама максималног сјаја. 

- .лична карта" нове. Јер, свака нова има
св«?ју светлосну криву. По њој се она разли
кује од осталих, мада је општи ток, огромне 
веhине ових појава, у суштини - сличан, за
једнички. Ево како у главним линијама, изгледа 
светлосна крива нових. 

На њој (в. сл. 4) разликујемо осам фаза. 
Прва (1), претстављена на слици водоравним 
сегм~и:rом, одговара стању оне незнане звезде, 

о КОЈОЈ нико и не слути шта јој наредних дана 
претстоји, звезде махом посве слаба, стална, 
или неправилно промењива сјаја. То је тако
зв~иа фаза п р е н о в е. Другу фазу (11), која 
иајвеhим делом пролази непосматрана, сачи
њава невероватно брзо појачавање сјаја звезде: 
у размаку од свега неколико часова (до, нај
више, дан два) првобитни сјај звезде појача 
се по више хиљада пута. Ту фазу, нешто пре 
завршетка, често прекида кратки предах 

(од неколико часова: фаза Ш). Иза овога следи 
1101а фаза (IV), даље nојачавање сјаја до-макси-

и стабилизовао на неШто вишем нивоу од пола· 
зног сјаја. Засебну класу образују такозване 
п о в р а т н е нове (Т Coronae Borealis), чиЈИ 
сјај осцилише између мање више одређених 
граница у релативно кратким размацима (од no 
неколико година). . 

Но ова слика још увек не даје ни : при· 
ближну идеју о механизму који појаву покреhе, 
нити осветљава физичку nодлогу процеса коЈ И 
се иза ње наслуhује. Напротив, може се слободно 
реhи, побројане појединости са свима њихо· 
вим варијантама и нtюбични~ размерама , само 
још појачавају нашу радозналост. И питам~ 
се - щта се то догађа се звездом која поетан 
нова? Који то и какви узроци изазивају ове 
појаве? Какве последице на звезди та епизода 
за собом оставља? 

Елементи за објаwњење појаве 
У поред о са праhењем nромена 

се подвргава н сnектарској анализи, 
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nитивању састава светлости коју она зрачи. 
Кроз ту анализу тек сазнаћемо појединости: о 
саставу атмосфере нове, о условима који у 
њој владају и кретањима која се у њој оди
гравају; даље, о темnератури површинског 
слоја нове, о стању материје из које је саста
вљен. Кратко речено, тим путем долазимо до 
оних елемената који астрофизичарима омогу
ћују да осветле физичку суштину nојаве. 

Морамо, међутим, одмах додати да поје
дине фазе појаве, махом, нису у опште при
стуnЈчне спектарској анализи: фазе пренове 
и постнове, углавном, због - преслаба сјаја 
звезде: фаза (11) првог успона због - н ео че" 
киваности појаве и брзине са којом се она 
одиграва. За сад располажемо и довољним бро
јем и прилично nоузданим сnектрима њи
ховим почев од фазе (Ш) завршног успона. 
Ево, у најкраhим потезима, како ти спектри 
изгледају. 

друге линије и пруге својствене звезАама •· 
соких температура, поз!!атих ПОА именом .звез
да Wolf-Rayet тиnа. КраЈ ове епизоде ниЈе Вll· 
ше далеко. Звезда је улогу нове оАкграла. 
У скоро ће се сасвим и коначно смирити, да · 
настави живот, затим, као мала, посве слаба 
сјаја звезда, у понеким случејевима промен
љива, високе температуре - типа Wolf-Rayet. 

Неколико речи само о звездама типа Wolf
Rayet. То су мале и релативно малобројне 
звезде; познајемо их свега око две стотине. 
Сем једне, све су остале телескопски објекти. 
Припадају првим пододељцима спектралне класе 
О, - дакле звездама са врло високим темпера
турама. Сјајно залеђе у њихову спектру је 
ишчезло; спектар им карактеришу само сјајне 
пруге - знак присуства око зQезде простране 

атмосфере незнатне густине, скоро сличне 
плане rарној маглини. 

У фази Ш спектар нове је касног 
В или раног А типа, дакле, .бела" звезда 
као што су, напр., Сириус или Вега. 
Занимљиво је да - још не показује 
никакве промене. Значило би, друкчије 
речено, да се за време овог завршног 

nојачавања сјаја, температура звезде не 
мења осетно. Према томе појачање сјаја 
.објашњава се само - повеhавањем п о
в р ш и н е која зрачи, дакле - експанзи
јом површинског слоја звезде . 

У самом спектру налазимо, nоред 
сјајних емисионих линија (хидрогенских), 

Сл. 5 - Nova Aqu/lae 1918, снимљена са Mt Wllson oncepВI• 
торије: 20 јула 1922, З септембра 1926, 14 августа 1931 

доста широке, расплинуте аnсорпционе 

линије, и то знатно померене ка љубичастом 
крају. Износи ових померања, видимо, nропор
циона.лни су таласним дужинама, што сведочи 

да су · последице Доплерова ефекта. А то опет 
доказује да се атмосфера нове налази у брзом 
кретању, и то - ка нама. 

Уко~ико ~е ова фаза (Ш) више примиче 
свом крају,то Јест нова максимуму (М) сјаја, 
њен спектар почиње потсеhати на сnектре 
звезда суперџинова: 'НОВ доказ да се пречник 
нове повеhао и повеhава. 

Непосредно после максимума спектар нове 
нагло се мења: непрекидно залеђе његово по
чиње с~абити, појављују се нове и удвојене 
(и утројене) аnсорпционе линије, које одају 
брзине (1200-400U км) ширења још веhе од 
оних у претходној фази - што значи да се 
од звезде отискују нови омотачи. Што сјај 
нове више слаби, и светло залеђе у спектру 
постаје слабије, апсорпционе линије полако се 
губе, а истичу све више сјајне широке еми
сионе пруге, сложене и брзо променљиве 
структуре, - које карактеришу спектре ма
~лина, као да нова, обанијена у омотаче које 
Је са себе одбацила, све више губи свој зве
здан.и лик и облик и прерушава се у маглину. 
Но ЈОШ he бити потребно извесно време да 
доспе у завршну фазу, да се процес смири. 
У току тог времена небуларне линије у спек
:ГРУ he поступно. све више слабити; уз линије 
ЈОнизованог хелиЈа, почеhе се nојављивати и 

Објашњење појаве 

. . С.вака ОД ОВИХ смена у НИЗУ разнобојних, 
СЈаЈНИЈИХ или. тамних, ужих или ширих спек

тарских линиЈа и nруга, док је звезда одигра
вала улогу н?ве, за астрофизичаре је прет
~тављала по Један но;'3 лист из књиге у којоа 

Је неписана . и историја овог догађаја, са свимј 
његовим nоЈединостима. У њој су садржани и 
одговори на nитања која смо раније nоставили. 
И, ево, како би нам астрофизичари објаснили, 
укратко, шта се то збило тамо, делеко у Васи
они, хиљадама година пре но што смо ми за 
то сазнали. · 

. !"'ека далека, скоро неприметна звезда, о 
КОЈОЈ ништа више сем положаја јој нисмо зна
ли, из непознатих узрока, без икаква уочљива 
nовода, неочекивано, одједном, nочела се на
гло - ширити, надима ти. У ствари, звезда је 
изненада, страховитим nотиском, отиснула од 
се~е Ф.отосферски (површ~нски) свој nлашт, 
КОЈИМ Је досад била обавијена; овај се сад око 
ње шири, обично у таласима, огромним брзи
~ама; притом нагло разређује и хлади. Разве· 
Јан о~о разголиhена, ужарена језгра звезде _ 
из КОЈега неодољивом силином излеhу и струје 
млазеви честица и које зрачи огромне количи· 
не топлоте и светлости - почиње и сам плашт 
зрачити и - постаје и видљив, бар за изве· 
ено време. 

<?во објашњење процеса (и овако сажето 
и ПОЈедностављено) nоткрепљују и непосредна 



• 
nосиатрања и фотографски евници. Готово око 
свих релативно ближих нових константован је, 
раније или касније, иагличасти омотач и nо
сматрано љегово ширеље. Око нове Aqui\ae 
1918 (в. сл. б), примеhен је и снимљен омотач 
чији је пречник достизао, три године након 

nојаве, 5•, а још пет година касније 1*'" -
што значи 601'0 даљина Земље од Сунца. Про
сечно годишље повеhаље пречника омотача 
износило је, према томе, око 2•, што, за да
љину нове од нас, одговара просечној брзини 
од око 1700 km у секунди. 

Додајмо, у пролазу, да је у појави овог 
гасовитог омотача нађен још један начин за 
nроцену даљине нове. Измеривши, наиме, с 
једне стране, угловно повеhаље пречника ма
гличастог омоrача нове, а, с друге стране, из
нос у километрима брзине тог повеhаља (као 
дејства Доплерова ефекта)- долазимо до по
требних и довољних података за одређиваље 
даљине нове. 

У предљем објашљељу, иако знатно упро
шЬеном и сажетом, изложена је сама суштина 
појаве веhине нових. Но не треба притом гу
бити из вида да се ипак, свака поједина од 
љих развија - својим посебним током, који 
се у појединостима, маље или више, разилазе. 

Поред тога, има nојава које и уnадљиво ат
стуnају од оnисаног тока: Ми смо их намерно 
избегли у nредљем делу, да овај не би исnао 
nредугачак. Али Ьемо се овде на љих осврну
ти и поменути их. 

У фази кад се, nри оnисаном току раз

витка, nочиље око нове примеhивати магли
части омотач, заnажено је код извесног броја 
nосматраних случајева да облик омотача није 
правилан, веЬ, код једних елиnсаст (Nova Her
culis 1934), код других, несиметричан (Nova 
Pjctoris 1925). У први мах загонетна, убрзо је 
и ова особеност била објашљена. 

Нова pjctorjs, која је откривена маја 1925, 
на јужном небу, није у nрво време nоказивала 
никакве неnравилности у свом развитку. Ме
ђутим, у марту 1928, дакле три године након 
nојаве, nошто је ве t nостала телескоnска зве- · 
зда, nочела је добива ти маг ли части изглед, а, 
кроз њен магличасти вео назирала су се јасно 
- два звездаста језгра. Месец дана касније 
nримеhено је и - треhе, а нешто касније и 
- четврто језгро. Мереља су nоказала да су 
се три сјајнија језгра разилазила. Из нађених 
брзина раэилажења закључено је да је ово 
nочело од тренутка "ексnлозије", то јест nо
јаве нове. 

. Код нове Herculis 1934, nете по реду nо
Јава у овом столеhу, nола годИне текао је 
љен развитак нормално. Од nочетка 1935 
омотач нове nочео је добивати елиnсаст из~ 
глед. А nола године затим nримеhена су у 
унутрашљости омотача - два језгра. Новембра 
исте године износило је удаљеље једног јез
гра од другог 0"25; сеnтембра 1936 достигло 
је 0"36; а до аnрила 1937 nовеhалосе на 0"65. 

Овакав ток развитка објашљава се диси
метричним избациваљем материје из звезде, 
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то јест извесних делова у одређеним 
а не целог фотосферског слоај одједном. 

Узроци nојава нових. 

Како долази до ових појава? - Ван 
мље је да се овде ради о некој врсти ек 
зије. Али одговор на nитаље - шта је n",13ю~.н 
једни су nокушавали да нађу у сnољним 
узl?оцима, други су те узроке тражили у са. 

моЈ звезди. 

По nрвој хиnо:е~и засниваној на сnољним 
узроцима ексnлозиЈа Је nретстављана као no. 
следица с у д а р а звезд~ са звездом . Ово· 

хиnотези суnроставља.на Је чиљеница да, н~ 
снимцима nренове, није нађен у љеној околини 
ни траг о nрисуству неког страног тела. Ва. 

ријанта о судару нове са тамном, nреживелоk 

звездом није такође издржала критику. Прво 
што је вероватноћа за овакве сударе далек~ 
исnод броја нових које откривамо; а, друго, 
што би судари звезданих маса неминовно 

морали ставити у акцију толике количине 
енергије, да се љихове nоследице не би могле 
стишати у току свега неколико седмица .. 

Исто тако није се могла одржати ни 
хиnотеза која је ексnлозију покушавала да 
објасни n р о л а з о м звезде крај нове. Ова· 
квим пролазом изазвана плима у новој, нео• 
спорно страховитих размера, са последицама 

које би је пратиле можда би се и могле до· 
вести у склад са посматраним појединостиыа 
тока појаве. Али су се и овој хипотези су· 
протставиле, с једне стране, занемарљива ве· 
роватноhа овако блиских пролаза двеју звезда, 
с друге стране, релативна спорост љихова деј· 
ства, насупрот посматрано] бруталности, наро· 
чито почетка појаве. 

Сп. 6. - План.етарtш Dpcmeн.acma .маглuиа 
у сазвеж&у Lyrae. 

Све ове тешкоhе покушала је да и збег н; 
хипотеза која је појаву nокушала да n риПI~џ 
nоследицама упада нове у таман косми у 
облак или маг лин у (слична упаду метеорз 
Земљину атмосферу). Вероватноhа о 
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сусрета не би за хипотезу бипа судбоносна. 
Шта ви~е, кинетичка енергија звезданих кре
тања, КОЈ& би се притом претварала у топлоту, 
можда би и била довољна да се из ње под
мири зрачна енергија коју нова од себе даје. 
Апи озбиљну тешкоhу за ову хиnотезу прет- -
ставља она Једнобразност тока код свих nо
сматраних нових, која се тешко доводи у 
ск~ад са изванредном разноликошhу у димен
зијама и физичким особинама тамних маглина. 

Хиnотезе које су узроке овим појавама 
тражиле у унутрашњости самих зяезда nола зиле 

су од ста~ова новијих теорија о склопу зве
зда, по КОЈИМа свака звезда током свог живота 

у ~звесном тренутку, доспева у стадиј пр~ 
којем њен унутрашњи склоп nостаје нестаби
лан. У том стаљу довољна би била и најмаља 
промена, па да наступи - експлозија: да дође 
до наглог ослобађ~ља огромне енергије, да 
звезда одбаци СВОЈ фотосферски омотач а 
остатак материје се збије до несхватљ'иве 
густине ~ звезда постане такозвани - .бели 
патуљак . У прилог овој хипотези ишла би 

lako је let u vasjoпu, ро uveravaпju tehпj
~ara,. prema dosadasпjim dostjgnuCima пauke teo
retsk1 moguc, proci се jos prj\i~aп broj godiпa 
dok se пе ostvari prvj let do пajЬiizeg nam пe
besk?g te1a, Meseca, а jos vjse do prvog stvar
пog шterp1aпetarnog leta. Da li се takav let Ьitj 
sprovedeп preko ~itave serjje sateJjtskih • vasi
~!1-skih stanica ~, j\i po!llocu mпogostepeпjh raketa, 
111 J?Ozda пek1m пov1m, za sada jos пepozпatim 
па~шоm, daпas mozemo samo da nagadjamo. 
Опо sto паs najvjse jпteresuje u celom tom sklopu 
proЬlema jeste pitaпje coveka letaca, ~oveka vasj
oпskog putnika. Mediciпski proЬiemi kojj se tu 
pojav1juju ј mпogobrojnijj su ј daleko teze resjvj 
пеgо sto .Ј~ .Ьilo '?ediciпsko prilagodjavanje ~0-
veka masш1 1 masшe ~oveku u toku dosadasnjeg 
razvoja vazduhoplovstva. 

Као ј do sada, vazduhoplovпo-medjcjпski 
pr?Ьlemi zavjsjce pre svega od samog amЬijeпta 
koJem ~ovek treba da se prjJagodj, а to znaCi 
od ~VOJS!ava sprave kojom s.e leti, od osoЬina 
sredшe u kojoj se leti, ра i od па~јпа kako se 
Ieti ј koliko dugo se Ietj, 

Prou~avaпjem komp1eksa proЬiema kojj se 
odnose па ~oveka u Ietu bavj se jedna поvа 
g~~па medjcjпe koja se u toku posledпjih dесе
ШЈа oformila kao samostalпa medjcjпska discipliпa: 
vaz~uhop1ovпa medicjna. Iz пје se poslednjih 
gо~ша sve vjse jzdvaja kao posebпi ograпak: 
vasюпska medicjna (space medjciпe) koja pro
u~ava us1ove zjvota ј zastjtпe mera za obezbe
djenje ~oveka u vasioпskom letu. 

Prvo da pogledamo koji Ьi to Ьili uslovj ј 
P~d kakvj.m. okolпostjma Ьi se odvjjao zivot put
шka zam1S~Jeпog buduceg vasioпskog broda? 

!Ј ob~.1r do1aze, ~re svega, опi jstj utjcajj 
letenJa kOJ1 su nam 1 dosada pozпati, а to su 

чињеница да су звезде на које наипазимо у 
језгрима планетарних магпина (в. сл. б), како 
изгледа, доиста- .бели патуљци•. Но и овој 
хипотези су чињене многе замерке, које она 
није била у стању да отклони. · 

У најновије време покушано је да се 
узрок појаве припише тренутним нуклеарним 

ексnлозијама које би наступале nри сусрету 
и брзом мешању хидрогена ниже темnературе, 

из слојева ближих површини звезде, са хепи
умом на високој температури, из дубоке уну
трашљости звезде. Последице овог процеса 
могле би, под извесним условима, достиhи 
и облик и размере експлозије, довољне да од
баци фотосферски слој звезде, дакле - иза
зове појаву. 

Строго узев, међутим, треба иnак да при

знамо да, на ово последље питање - шта 

изазива појаве нове? - засад још нисмо у 

стању да дамо nоуздан одговор. 

В. В. Мишковиh 

dejstva visiпe, brzjne i ubrzanja, temperature, 
sumova 1 vibracjja ј eventua\пo izduvпih gasova. 
Sa visinom sm·anjuja se sadrtjпa kiseonika u 
vazduhu, smaпjuje se temperatura ј smaпjuje se 

Novo vlslnsko. odelo za arneri cke pllote za~ tl cuj e lh u 
sluca)u da se oMetl !Jerrneticnost k a Ьin e п а ve llklrn vlsl 
narna .. Sle rn se zagreva e lektricn lrn putern da ne Ь1 Ьilo 
zaledjtvan)a. Odelo ujedno ~ tltl pilota od dejstva ubrzanja 
medjutlm nlje herrneticko, po~to su mu ~ake 1 stopala slobodni 



118o*r*i prltluk. ОУе promeпe vrlo 
t'dae, .U one aglavaOIII zavile od osoblna V8J
dalnog oшotata olle plaoete i to u njegoviDJ 
doojim pstfal tlojeYiml u kojiшa 1е letenje do 
lld8 i odvijllo. 

U vllim alojeviшa atmosfera sve viAe gaЬi 
tfoJu fuokciju i u odnosu па toveka i u odnosu 
аа letelicu. tako dolazimo do granica izпad kojih 
pojed.ine funkcije atmosfere potpuno iAtezavaju, 
llko joi nismo stigli do stvarпe fizitke graпice 
Zemljine atmosfere. Podrutje iznad tih granica 
DPVIO је BOttner oeropouzom, bez obzira da li 
ta jol postoje tragovi atmosfere Ш пе. 

Tako, naprimer, u pogledu udisaпja kiseo
alka gorпja f1zioloAka graпica se nalazi па visini 
od oko 14 km. lznad toga, u pogledu te fuпkcije, 
autaje aeropauza, tj. u odпosu па disaпje пastu
peju isti uslovi koj1 postoje u medjuplaпetarпom 
prostoru. Zapravo samo do visiпe od 12 km mo· 
Jemo da se рорпеmо uz upotrebu 100% kiseo· 
alka, ako smo iпafe izlo!eпi pritisku okolпe 
atmosfere. Na toj visiпi se izjedпafuje opAti spo· 
ljalnji Ьarometarski pritisak sa parcijalпim priti
lkom kiseonika u пa§im tkivima. Na vetim visi
nama је spolja§пji barometar.iki pritisak manji od 
unutraAпJeg. te orgaпizam пе samo da ne mo~e 
da prim1 vi§e kiseoпika iz okoliпe, пеgо ga i 
yrafa kroz plutпe alveole !Ј atmosferu. Letenje 
па vete visine ipak је mogute i to: Ш primenom 
udlaaпja kiseoпika pod pritiskom (do 14 km), ili 
upotreЬom перrоЬојпоg gпjurafkog odela u kojem 
vlada poviAen pritlsak (skafaпder}, ako se leti u 
kaЬiпi koja пiје hermt>titki zatvoreпa, Ш u he•
metitki zaptivenoj kaЬiпi kakva је d:шas па svim 
avioпlma za visiпske letove ugradjeпa. U takvoj 
kaЬiпi se mo~e ро volji regulisati sastav i tem
peratura vazduha, kao i barometarski pritisak. 
Razume se da samo takva kablпa dolazi u obzir 
za letove izпad 14 km, tj. а aeropauzi. lako ovo 
rdeпje па prvi pogled izgleda idealпo, опо to 
lpak nije, jer i пајmапја pukotina, tj. povreda 

.- .teePotdi• п.-. tela, пarotito u 
NaUne, pod dejst.vorв Slaaojenja pritiska, 
,niau u ataoju da pdde u ~~~Ьi onu "UIICinь,• 
vazcluha koju su upi1e па zemiJl, te se tako stva
raju meburiti u krvJ1im sudovima, koji mog11 

· iniati fatalne posle.dice, ako i~tisп.u krv iz va!njb 
rec:imo iz motdanth centara 1 ova odumru. ' 

Na visini od 19. ~т barometars~i pritisak 
imosi svega 4,2 mm tJvJпog stubэ.. Рп tom prj. 
tisku voda vri па telesnoj temperaturi (37ОС) te 
ае krvni sudovi vune vodeцom parom, Ato dov~di 
do trenutne smrti. 

~to se tife dejstva temperature, tu vasionski 
brod mora da bude dobro opremljen za odbran 
kako od hladпote, sve do apsolutne пule (-273ос)' 
koja vlada u svemjru, tako ј od vjsokih tempe: 
ratura koje u пajvisjm slojevjma atmosfere dosizu 
do nekoliko stotjna stepeпj, а ро пekima ј znatno 
vi~e, а koje mogu da nastaпu ј usled treпja pri 
kretaпju ogromпom brzinom kroz atmosferu. ~..-0. 
vefjj organjzam је udesen tako, da је pravilno 
funkcioпjsaпje organa osigurano samo па tempe
raturi od 3~-37°~. Sopstve~om termo~~gulacijo111 
ПSS orgal1tzam је U St&ПJU da partra prilicno 
velike razlike u temperaturi okoljпe. Kod ekstrem. 
nih temperatura је to пemoguce ј tu neminovno 
dolazj do kobnih posledjca. 

Brzinu kretanja, ukotjko је опо pravolinisko 
ј ravпomerпo, tovek izdr~ava bez ikakvih pote
skota, ma kolika ta brzjna blla. Setjmo se samo 
da svaka tacka nase plaпete prj obrtanju oko 
svoje ose, na ·Паsој geografskoj sirjnj, prevaljuje 
oko 1500 kmjcas, а Zemlja na svojoj putanji oko 
Suпca juri brzinom od 29 kmjsek; pored toga 
smatra se da сео Sunfev sistem fantasticnom 
brzjnom leti kroz vasionu. То vrtoglavo komЬi· 
пovano kretanje mj uopste ne osecamo, posto је 
опо praktitпo uzevsj ravnomerno, ali svj znamo 
da пaprjmer u tramvaju ш u vozu (:јт se naglo 
promenj brzjna kretanja, koja ne mora da је 
velika, svj putnici se lecnu ili unapred jJi una· 
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zad, vec prema tome da li se radilo 
о naglom usporeпju ili о ubrzanju voz· 
nje. Takve promene brzjne kretanja 
nazjvamo oЬicno ubrzanjem i oznaca· 
vamo ga pozjtivnjm predzпakom, ako 
s~ radj о prirastaju brzine, а negativ· 
ntm u slutaju usporenja. Као merilo 
u.brzan~a slu~i пат ubrzanje koje i~a· 
~1va stla ZemJjjne teze, tj. gravitaciJЗ~ 
1 ozn~fava se sa g (9,81 mjsek). Ljudskt 
orgaщzam moze da jzdrzi ubrzallJЗ 
samo ogranjcenog broja g pri cemu 
је od Ыtпе vaznostj u kome pravcu 
dejstvuje sila ubrzanja u od11osu na 
паsе telo. Najvece opterecenje mozemo 
podпeti, ako је pravac dejstva usme· 
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Sl. 2 Dlfagrem prlkaaufe vremeпe do oпesve!tlvaпfa pllota 

u alu~a)u de)1tva ubrzanja, prl raznlm polo!ajlma tela. 

bermetifnos~i. kablne ~oy?di do trenutnog izje· 
dnaf~nja pr111s~a u kabшt 1 van пје. Tako posada 
do!az• pod dejstvo tzv. eksplozivne dekompresije 
kOJI је katastrofalna, ako је razlika u priti$cjma 
blla veta od 1: 2,7. 

U. pogledu barometarskog priliska postoje dva 
praga 1 to jedan па _7 .• 000 т а drugj na 19.000 
111. Kod prvoga potiпJe da se pojavljuje aero· 
ltiiiJollzom, tj. oslobadjaпje vazdusпih meburita u 

.. ren. transverzalno i to od grudi pre.111~ 
ledjlma? а naJosetljivjji smo na pravcu sed1ste: 
glaya_, Jer ~~ u tom slucaju krv sjuri u glav u 1 

vrs1 Jak pпttsak па mozak. . 
.. lz na~red izlozenoga proizilazi da ubrzaiiJe 

naнate. dejslvuje kod poletanja i za vreme stal· 
~og pпrastaj~ brzine vazdusnog broda, ·kao Р021.: 
tJv~~ ~brzaПJe! а pri sletanju kao пegativп o. NaJ 
Ьо/ј1 Је lezec1 polo~aj, s tim da uzduz пa 0.5~ 
tela bude postavljena okomito na pravac kretanJЗ· 

.pvftadje (WelgtdleiiD-Ое==~ keJt). ali IIDIO а tnjanja od 
kundi. Za to vreme sa rezaltati itmltiv·anlr.i 
blli skoro potpano пormalni. Jedino је 
taj ravnote!e, odnosno orijeпtadje а 
storu Ьiо poremeten, ali samo onda 
је Ьila iskljutena kontrola od straпe 
Daljnll ispitivanja sa а toku. 

Drugi specifitni proЬiem jeste ја1ю ЬfО. 
lo§ko dejstvo raznih zrafenja а vuionl.; 
Vet. iznad 50 km, postoji jako ultral/• 
Ыtosto zratenje koje ne dopire do Zemlfe 
u znatnijoj meri, posto ga apsorbuje tanld 
omotat ozona koji potpuno oЬavija i Atiti 
nasu Zemlju. 

Vec od 18,3 km, pofinje da se po}av
ljuje sve snatnije kosmitko иаtепјё а to 
primarne te§ke festice vrlo jakog ЫоЈО. 
§kog dejstva. 

Od 80 km navile sonda!ne rakete r& 
gistrovale su pojavu mekih X-Zrakova 
(RiJntgen-ovl zracl) sa jakim jon1zujutiaв 
dejstvom. 

Smatra se da poreklo svib ovib lri
teпja treba tratiti na Suncu. 

Zastita је teoriski mogut.a, ali prema 
dosadasnjem stanju stvari omotaf vasion
skog broda morao Ы da bude od vrlo 
debelog ј teskog materijala, sto Ы opet 
sa svoje strane uslovljavalo ogromno opte
retenje pogonskjm sredstvima. Ро dosa
dasnjem iskustvu, za svaki kilogram ko
risnog tereta potrebno је poviseпje za 
oko 7 kilograma avionske tetjne. 

Mozda се slicпa ovlm vasloпsklm odellma, proizvodom паuспе 
ma~te, lzgledati odeia prvih vasioпskih putпlka koji се sleteti па 
Mesec. Na slicl se vldi 1 deo broda koji се sluzlti za iskrcavaпje 

Ovako gradjeni brod jmao Ьi i tu pred
nost, da Ьi Ьiо ujedno prilifno zaAticen 
od posledica sudara sa malim testjcama 
meteorita, dok ga pri sudaru sa krupnjjim 
meteorima nikakav oklop ne Ьi zastjtio. 
Srecom takvj sudarj Ьi ро ra~uпu verovat-na па~еg sateiita. 

Naufnjm istrazivanjem је dokazaпo da ~iva 
Ьiса, ра i tovek, mogu izdrzati ubrzanja koja Ьi 
dosla do izrazaja pri poletanju vasioпskog broda 
d~v~ljпo dugo vremeпa, tako da s te straпe ne 
Ь1 btlo narotitih smetnji. 

II. 
. Pored do sada navedenih uticaja, koj1ma 
Је letat sve do aeropauze izlozeп u atmosferi 
nase planete, postoji titav niz novih specifitпih, 
ekstraterestrj jalnih faktora kojima se pri letu u 
aer?pauzi mora voditi ratuna. Tako se, naprimer, 
vasюnski brod, udaljujuti se sve vjse od ceпtra 
~emlje, postepeno izvlaCi jspod dejstva sile teze 
Ј. ~onacno dolazj u prostor gde vjse п ј је izlozen 
SIIJ gravjtacjje Zemlje. Postavlja se pitanje kako 
се funkcionjsati nas organizam kao celina, оdпо
sпо. pojedjnj organj u njegovom sklopu, pod tim 
nov1m o~?lnost~ma na koje niko na Zemlji nije 
~ogao bttl nav1knut, poSto је svugde ј svagda 
ztveo pod neprekidnim dejstvom Zemljiпe teze. 

Prema rezultatima dosadasnjih ispjtivanja koja 
su v~sena na ~ivotinjama pomocu jzbacivanja u 
rake~1, а u najnovije vreme ј na Ijudima na ra· 
ketшm avjonjma, uspelo је projzvesti stanje bez 

noce Ьili jzvaпredno retkj. 
Veoma tesko resiv proЬiem је eventualno 

napustanje broda u slutaju pozara, kvara jtd. Na 
raketnim avionima koji su predvjdjeпi za letove 
na velikim vjsiпama ugradjena је hermetjfka kap· 
sula koja se u slutaju nuzde zajedno sa pilotom 
automatski odvaja od iiviona. lspotetka опа slo
bodno pada, а u nizim slojevima atmosfere ak· 
akfivira se padobran ј pad se uspori. Jos Ьlize 
zemlji pilot se oslobadja svoje zastitne ~aure ј 
sopstvenlm pa~obra!lom se sp~sta na zemlju. 
R~zume se da Је pпtom opremlJen najnuznijim 
pпboro!D za. odrzanje ziyota _u kapsuli i van н је . 
Na seb1 nos1 bocu sa k1seoшkom, elektritni ure
djaj za zagrevanje odela itd. 

. S~e ovo moze ра bude efikasпo u donjjm 
sloJeVlma atmosfere, ра sve do vjsina od пeko
liko desetjna kjJometara, ali na vecim vjsjnama 
а pog~tovu u iпterplaпetarnom prostoru, mor~ 
se_ na_c1 n~ko drugo reseпje, jako sam osпovпi 
pпn~lp, .tJ. hermeti~ka zastita pilota od dejstva 
spolpsшh faktora, 1 tu mora da se odrzi. 
. _Ima_juci. u vjdu da trajaпja vasjonskjh letova 
1 рп_ naJv~Cim br~iпama kretanjз, usled ogromпjh 
ud.aiJenostJ, moraJu. da budu vrlo velika, pored 
SVIh proЬJema zastJte posade vasjonskog broda 
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Yaaloalkom broda. 
Najpribvatljivlji predlog је lrojl predvfdja 

рЈеаје aaroвtib vrata 1111. koje 11 zgOdnoj komЫ· 
iadjt moca da lldrfe u аеЫ neopbodne sastojke 
lj8dake Ьrane (Ьelantevlae, mulir:u ljene Ыdrate, 
8ineralne aoU 1 vitamine). Као loga 11 ga· 
Jtaje alufio Ы aglavnom lzmet mokrata, te Ы 
te аа taj aatin olklonill. odnoano koriano pre
rldltl t ti otpad, tije Ы otklanjanje lnate pret· 
lllvljalo problem а аеЬе. Alge aem toga lz VIZ· 
dldal trole agljent dloklid, 1 IJdllu kiseonlk, te 
Ы 1 valdab Ьlо na taj nкln regenerisan. Jaate 
tahe akre rastu neverovatnom bt~inom, te Ь1 1 
koU&a nr~nt Ыlа na taj natin obezЬedjen1. Za 
tt Ьаа aa,t IW88t1l na svoja aedmorostruku te
tla•. 

Konatno, ako pretpostavlmo da au svt pro
Ьitml flzltke, hemilke 1 .tiziololke prirode relenl, 
ottaje DIDI јо6 Jedan faktor, koji ~е Ьezuslovno 
odJaratl vrlo v1fna ulogu u uspebu odnosno 
neupehu vlllontkib letov1. То te stari neprija· . 
ttlj vazduhoplovacl, narotito oni& kojl su izlofenl 
dagotralnlm, lscrpljujutim letovlm1, telkim uz
Ьacljenjfml i paihllkfm napetostima - to је flzl· 

Ouj кратак nреглtА и наnомене у њtму 
uмен.ене су љубитељима неба који би желели 
• et )'nут у аештину астрономскнх nоема· 

трања. На.11.амо с А& he бити од користи свим 
no~tnннttимa1 јер he их уnозорити на nравилно 
руковање и11струментом и nомоhи им да иs
беr•у н tне грешке у томе nослу. Све што 
смо нели у овоме чмнку биhе nристуnаqно 
сuЈСоме мат ру и тако he овај бити у стању 
.ц саојим ннструмеитом, макар овај био и Н&Ј· 

њи, nостиrне у nосматрањнма .rеба леnе ре-
улт те, нарочито 1ко се nри овима буде nри· 

.арж111о основног Флам1рионовоr савета, који 
rАасн: .аа. би се корисно nоспужили астроном· 
скu Аур6ином nотребно је много. nажње, доста 
строыња и мапо Ауха. Чпанак Је наnисан као 
8 IOA И ~IIMHHX p l АОВI ВеЈIИКИХ мајстора у 
оаоме nмтању А. Danjon-1, д. Couder-1, Ru· 
dealll·l, Hoffme.istera и Ар. 

Са11 астроиомск11 инструменти који ауже 
ЈIIОСМатрању састоје се и .11.88 rАаана Аела: 

1. Објектива који .uje реалну акку Y.U· 
MIIП nрцмета • 

2. Оку.tара ЈСоја, као CIUI 4JU, yaellaaa 
_. .. ywury. 

1 ~ ..,. Jrlje a.ko Ьoriti ае 11 
_.., а8 daJ8o је tde IIVIadaU 11&1Ctlt.

8 

IIIDOf 1 odrtatl krol dag period vremena 
ldtЬ koadidja • potreЬnoj visial. 

Saalo ее ро иЬi razame da је pre 
ЈОtrеЬво odaЬratl posada 11 vlalnski let 
lja«<iml potpuno zdrave fizitke 
volje, ataЬifna lwalrtera koji pored 
мcfuja 1 OlfOШDO odalevljenje za takav 
No f pored svib lib vrllna а toku 
aotJ blti zatvorfn 11 aakom prostoru, 
aeflziololkiiD aalovima, neprekldno pod 
nom paiЬitkom napetolta, mofe lako 
umo do zamora, nego i do !iv~anih 
psibltkib poremetaja (razne neuroze, 
рЬоЬiа itd.). Slltnib pojava је Ьilo i u drug0111 
avetskom ratu, narotito medju ~Janovima posadt 
stratdke Ьombarderske avijacije. 

Jz svlb ovih kratko i samo delimi~no 
vedenlh avio·medicinskib proЬlema koji se 
j1vljuju u vezi sa letom u vasionu, vidimo 
njibov broj nije mali, а i re~enje tih proЬiema 

~
е slofen i vrlo tefak zadatak. Sigurno је da 
ol prilitno vremena proteti dok prvi 
rod аа ljudskom posadom ne poleti u 

Prostor. Mnogo odu~evljenja, mnogo 
mnogo vremena i јо~ vi§e materijalnih 
potrebno је za to. No i pored svega toga, 
osnovu dosada~njeg stanja nauke, vet se 
tvrditi da te taj dan ipak doti, jer u 
tini najЬitniji proЬlemi su teoriski vet 
nemamo razloga de sumnjamo da te i:ovet 
па kraju trijumfovatl, te te se ljudski rod 
oaloboditi vetite prikovanosti uz svoju 

Dr Marko Janjic 

У дурбинима или рефракторима објектив 
се састоји од једног система сочива, а код 
телескоnа или рефлектора објектив је конкавно 
огледало. 

Овде hемо се nозабавити само дурбин 
док hемо о телескоnима говорити у јед11оw 
доциијем чланку. . 

Објектив астрономских дурбина обич11о Је 
сложен и састоји се најчешhе од два сочиВЈ 
nриљубљених једно уз друго. Једно је со•• 
конвексно (исnуnчено) и сачињено је од 
чног стакла тзв. crown glass. Друго је соч 
конкавно (издубљено) од кристалноr стэк.1з 
које садржи олова тзв. flint glass. . 

Окулари се исто тако најчешhе састоЈе О) 
Ј1.88 мала сочива од crown стакла, али рззма ~· 
нута једно од другог. . 6-
. Слика удаљеног nредмета, коју даЈе ~з 
Јект11в, б11hе утолико веhа уколико ЈС ду 110 жнжна даљина објектива. Кроз окулзр ~~е е 
ову спнку видети утолико веhом укот•~0 1r 
краhа жижна даљина окулара. То знач•• .1~~0 
уаеhање које се може постиhи дурбино~• ра :не 
ко~ичнику Ао6ивеном дељењем жижне дз·~а~'11 
ОбЈектива са жижном даљином окуларз . 

... ар. ..".,... .... а.у.ар - .... , .. 
1ЬIРЈ 2 CID 8 ..... lt8 .... објектаа 113110С11 1 
метар тј. 100 сш .аааап увеhање 50 аута (јер 
је 100:2-50). Жажву AL'ЫIHY објеКТ1188 је 
.UКО npiiCSJIIUКHO ИЗмерпв. НА КОМЦ бe./lor 
картона бацамо објектuом спку Сунца све 
.аок је ве добијемо у об.tпу оштре света 
тачке, што nостижемо nocтeneuм ариuцањем 

.... ОАМИЦ8Њем стакла ОА картова. Отс:тојаи.е 
взмерево изме~у картона в сочива у тренутку 
uјоштрнје . с.аике Сунца Ј1.8је вам вр.ою пр•· 
сs.. ... ио жижну АIЉИИУ објектвва. Ово аажв 
38 СIЈ;ЗКО ко~вексио соч.иво, па nрема томе в 
38 ваЈnростиЈи окулар ТЈ. у CJIYII8Jeвna у ко
јима као окулар уnотребљавамо обичну луnу. 
Ме~утим за сложене окул~ре - астрономске 
или микроскоnске - већ Је много теже OApt· 
АНТИ ЖИЖНУ АаЉКИу. Због тога КОНструкторв 
обично оэначаваiу на мета.11иим омотачима оку
пара oдroвapajyfiy жижну Ааљиnу. Али и ако 
ове ознаке немамо, моhи hемо се иnак оријен
тисати јер знамо Аа је жижна Ааљина окулара 
краhа уколико је nречник сочива мањи, или 
nросто, познаhемо no томе што је метална цев 
у којима је смештено сочиво код окулара са 
дужом жижном даљином дужа а КОА оних а 

кратком жнжном даљнном кратка. 

Астрономскн дурбннн дају изврнуте слике 
nредмета, што је за небеска nосматрања без 
значаја. Али посматрац мора имати стално на 
уму да је у видном пољу ових дурбина слика 
обрнута. 

Видно поље дурбина зависи од увеhања 
које даје окулар. Што је увеhање маље nоље 
је веhе н обратно. Велнчнну вндног поља је 
врло лако одмеритн. У томе циљу користимо 
привидно дневно кретање неба. Уnернl1емо, 
дакле, дурбин на једну звезду на екватору 
или бар сасвим близу овога - то значи на 
звезду чија је деклинација близу о• - и утвр· 
днhемо време за које he ова звезда преhи 
преко целог поља дуж једнога од nречника 
овога. Пошто се зна да звезда nрелаз и 1 лучни 
минут за време од 4 секунде, обрачунанање 
he бити врло nросто. Ако је на np. звезди по
требно 1 минут или 60 секунада да преiЈе с 
краја на крај видног nоља, значи да величина 
поља износи 1/4 стеnена, јер у 60 секунада 
има 15 nуга no 4 секунде, тј. 15 лучннх ми
нута, а 15 лучних минута износе 1/4 степена, 
лоmто у целоме стеnену има 60 лучних минута . 

Када астрономски дурбин упернмо на небо 
по дану и ако се поставимо tta неколико де· 
сетнна центнметера nозади окулара, оnазиhемо 
један мали светао кружиh измеl,у окулара н 
нашега ока. Овај кружиh се зове нзлаз11Ј зе
!Нiца окулара и он није 11ишта друго него 
слика објектива коју је формирао окулар. 
Овај је кружн\1 врло важан, јер у случајевима 
када нам није позната жижна даљина окулара 

увеhање добијамо ако nречннк објектива nо
делимо пречником овога кружиhа. Пречник 
објектива је лако нзмерити, док је за мерење 
окуларног кружиhа nотребан сnецијалан инстру
менат. Међутим, ако овај немамо, што he на
равно увек бити случај код аматера, поступи-

lleiiO • eauelul v ..., 
аомоhу О8е .leiWipDII кojll аа __.,.а._•;; 
.10811118118 м......етар~.-ерао .,.._ 
аенае оку.uра. 

KoaacтpoiiOIICКU аЈрбnа аре488~~= 
ИIUIIle оку.uра треба .u је рuав apeowJ 
UJDe зеиио.е. Јер ако 6• б110 вelnl jU81I МО 
свет .. оств, коју nрима oCSjellml8t ве &1 1101'8 
AOCПtтll у ОКО 1111'0 68 U.USUO • 8С1'О 
a.u б11 nречввк објеКТ1188 Clll•"• c:тuмjytur 
ва овај .амјафраrму (баещ). Преwа И1188 
воhу аоетt~•е 6 111111. Ахо је ареч11111С објеаа-
10 CD1 OIIAI треба кор8С111Т8 C8IIO oary.ape аој8 
.ujy увеhања нз118А 100:1 тј. око 16.7 IIJ1'L 

ЈеАНО A8.bl ва•но IOIТIM јесте Ј којоЈ 
мерв АјрбВИ noвeha• U1l сма•уЈе ltOIIII'UiiiJ 
светлости коју бв око моr.11о nрнмiiТИ са кUIIe 
звеэ.~tе. Ако увеhан.е ннје вр.11о ве.~~ико авеsм 
нам по облику изr.11еда у Аурбвиу 11СТ0 OIIПO 
као каА би смо је rneAa.n 1'0.111111 оком, тј; ао 
светла тачке. Aml н.ев сјај је у Аурбпу 
сравњено јачи. Аматерски JI.YPбn са објеlml
вом nреqннка 10 cm., тј. са 16.7 nута веЬм 
nречником ОА nречника наше зевкuе, АОS80-
љава да се виАе звезде 16,7 Х 16,7 ..,.. око 
275 nута мањеr сјаја ОА оних које се вqе 
rолнм оком. Овим бројем се, дакле, мери ја· 
чина светлости коју нам даје Аурбин. Јер треба 
знати да се у Аурбинима губи известан Ato 
светлости услед одбнјања на разним nовршн· 
нама сочнаа или услед аnсорпције у самц 
стакпнма. За аматере he бити ЈI.ОВОЉИО Al знају 
да се дурбином чији објектив има 10 cm у 
nречннку могу видети звезде 12 nривидне 
величнне, наравно у потnуно ведрој ноhи без 
месечине н далеко од какве јако сјаЈне эвезАе. 
Према томе број звезда које можемо видети 
оваквим дурбнном око хиљаду пута је веhк 
од броја звезда које ьидимо голим оком. 

Пре него nређемо на испитивање АIЈьнх 
оnтнчкнх каквоhа астрономских дурбина, по
требно је да се упознамо са још дьа појма. 
Целокуnна nовршнна објектива се обично у 
стручној литератури назива отвором или апер
туром дурбина . Ако оставимо на страну нај
nрецизније објективе за велике рефракторе на 
астрономским оnсерваторијама, код објектива 
којима l1e располагати аматери имаl1емо на пе
риферији увек мало сферне аберације, која је 
једиа од грешака сочнва а која се састоји у 
томе да nериферија сочнва има мању жнжну 
даљину од оне коју има средина сочива. УслеА 
тога слике које дају сочива су нечисте н не
оштрих ивица. Да би се отклонили ови зраци 
који долазе са рубова сочива ставља се између 
објектива н окулара дијафраrма , шнрег или 
ужег отворл, која задржава ове зраке, чиме 
се добнвене слике зиатно nобољшавају. Оста
так неnокривене површине објектива зове се 
корисиа или сл (Ј(Јод//а a DI?pШ)•pa оtЈiекШива. То 
је дакле nречник оне nовршине обј ектива са 
које сви светлосни зраци могу досnети у оку
пар. Пречннк корисне аnертуре је према томе 
увек мањн од nречннка целог објектива. Ме
рење nречника корисне алертуре врши се на 

следеhи начин: око ставкмо исnред објектива, 



lll'fO CIIO nретходио еnву~в оку пар са дру· 
ror краја аурбввеке цеви, и посматрамо .какву 
tнтoll}' површиву да би смо утврдипи да пи 
се руб цеви у којој је смештен окупар може 
АС)бро вuетм све до ивице објектива. Помоћу 
rредуираноr цепулоиднdг лењира онда утвр· 
ll.IDIO nречник корисне апертуре па из овога 

аатим пако израчунавамо колика је зона објек· 
111111 вс:кључева дијафрагмом. 

Други важан nојам је тзв. релачи;а отвора 
8'JIII atlepmypнu однос објектива. То је количник 
аобивен дељењем nречиика корисне апертуре 
са жижиом даљином објектива. Ако је на пр. 
nречник с:пободие апертуре 5 c:m а жижна да
.љина 60 c:m репација отвора ће бити 1/12- јер 
је 5/60-1/12. Неки nут се наилази и на израз 
17 : 12, што означава да величина апертуре 
износи 1/12 жижие даљии~. Код астрономских 
дурбина за редован посао (посматрање звезда, 
.Месеца, ппавета, Сунца) ова релација обично 
наноси 1/12 до 1/15. Међутим, за посматрање 
CJIIбO сјајних објека_та, као што су маглине, 
ипи за тражење комета, употребљавају се дур· 
бини с:а већим апертурним односом (1/5 до 1/10) 
тј. са што већом апертуро~ објек;ива а ш~о 
мањом жижном даљином, ЈРР даЈу светлиЈе 

uике. 

Сл. 1 

' Најзад морамо се позабавити и дифракци
јом тј. савијањем светлости на рубовима ме
талног прстена у коме је смештен објектив. 
Ако какву сјајнију звезду nосматрамо са јаким 
увећањем, рецимо са увеhањем од 200 nута, 
ииструментом објектива од 10 cm у nречнику, 
звезда нам неhе изгледати само као светла 
тачка него као мали округао дискус, светлији 
у центру него ли на рубу, оивичен са једним 

тива 8 10 у једној извесној рав~ Р. ·п~и томе 
hемо установити да светлост ниЈе подЈеднако 
расподељена на ову површииу, него видимо 
читаву серију дифракционих nрстенова, који 
као да се издвајају из центра слике и nростиру 
ка периферији у колико више будемо увла. 
чили окулар. Ако је обј~ктив' савршено кори. 
гован у погледу аберациЈе прстенови he бити 
врло правипии. 

Сада извпачимо окупар тј. удаљујемо га 
ор. објектива и препазеhи н~ ову страну жиже, 
nосматрамо раван Р1 у КОЈОМ ћемо опет ви. 
дети нов систем nрстено~а симет~ичних оним 
nрвима. Сnољњи прстен Је и у Једном и у 
другом случају шири од уну:рашњих и оиви . 
чен је у равни Р црвеном бОЈОМ а у равни р1 
жуто зеленом бојом. Описане феном~не даје 
светлосни тапас строго поптаст, што Је случај 
код најбољих објектива. Међутим ак? је овај 
талас само прибпижно сферан; што Је случај 
код несавршених · објектива, или оних који су 
дереглирани, систем дифракције he бити то
пико модифициран да се у оnште неhе видети 
никакви nрстенови. Према томе чим будете 
са својим објективо~ виде~и ма .какве nрсте
нове око звезда знаЈте да Је објектив добар 
али није добро реглиран или није тачно 
центриран. 

Дифракција је од нарочитог значаја за 
раздвојну моћ дурбина. При riосматрању какве 
двојке звезде чије су компоненте врло близу 
једна другој, обадва дискуса звезда he се 
услед дифракције ипи додиривати или дели· 
мично nокривати тако да h·емо у место да 
видимо 8 8 видети 18- Пошто је, као ш~о 
веh ' рекосмо, дифракција веhа у колико је 
објектив мањи, nocтojahe . за сваки објектив 
извесна граница до које he овај моhи раздва· 
јати две збијене звезде. 

Узимајуhи- у обзир све што смо до сада 
изнели можемо као nрактично nравило nост~· 

:---1----- _.". __ -t. . / .. --:; 
вити следеhе. Најмање увеличање које 
ћемо моhи још корисно уnотре~ити 
једнако је коли.чнику који добијамо 
кад пречник · објектива нашег дур· 
бина, изражен у милиметрима, по· 
делимо са 6. Највеhе повољно уве· 
пичање имаhемо ако овај пречник Сл. 2 

или два или више концентричних све слабијих 
прстенова (в. сл. 1.) То су тзв. дифракциони 
прстенови. Ликови звезда нису, дакле, тачке 
него мали светли дискуси чији је nречник у 
толико већи у колико је, за исту жижну да
љину, мања аnертура обје~тива. Шта hемо 
видети сад у објективу чија је аберација nот
пуно коригована, односно другим речима, ка

кав ће бити ефекат дифракције. Узмимо Попару. 
Ако је атмосфера чиста добијамо јаким увели
чавањем и тачним фокусирањем звезду у виду · 
малог диска оивичеиу са два слаба концеитрична 
nрс:тена. Ако сад лагано увлачимо окулар ми 
hемо у место да посматрамо оштру слику 
заеsде Ј (видети скицу 2) nосматрати nресек 
коиусвог снопа зракова који долазе са објек· 

nомножимо са · 2. 
У следеhој таблици изнети су најважнији 

nодаци за аматерске дурбине. 

Корисни отвор објектива 1 37,5 1 50 175 11 ОО 
у мипвметрвма --:--

Раздвајање двојн~х звезЈЈ.а 1 3_04 1 2,28 1 1,5211,14 
у лучним секувдама ~ 

Најtлабије звезде које се 1 1 1 1 12 0 
могу још видети 9,9 10.5 11,4 ' 

(привиЈЈ.ве вепичине) --

. смо 
Ако увеhање остане у границама којебнНУ 

мало час навели сја ј звезда he У д~Р ких 
остати неnромењен. Међут.им сјај не есинУ 
тела који у дурqину им!lју веhу noвplll 

(Месец, планете) врпо брзо опада уколико 
увеличање расте то нарочито важи за светлост 

коју атмосфера рас.иnа. На основу овога се 
објашњава чињеница да се у великим дурби
нима, који повеhавајући сјај звезда у исто 
време смањују сјај неба, могу најсјајније звезде 
видети и дању. 

Дифракција и губитак светлости нису је
дини разлози који ограничавају корисно уве
личање. Атмосфера је трећи фактор. Познато 
је да атмосф~ра није хомогена. У њ~ј постоје 
ваздушни слоЈеви неравномерно загреЈани, КОЈИ 

према томе различито nрелама ју светлост, јер 
су ти с:појеви због различите темnературе 
различите густине. Ово се у дурбину nриме
ћује по томе што небеско тесо не видимо 
јасно него као предмете који стоје изнад какве 
јако загрејане пеhи. У след немирне атмосфере 
централни дискус звездане слике се шири а 

дифракциони прстенови око овога се дефор
мишу, што се све још особито nојачава nри 
коришћењу окулара за јака увеличања. Услед 
свега овога знатно се ограничава моh раздва
јања инструмента тако да се двојне звезде, 
чије су компоненте врло близу једна другој, 
не могу видети као раздвојене. Све ове атмо
сферске сметње утолико више ометају посма
трања уколико је објектив веhег пречника. То 
значи да је за nрецизне радове са великим 
рефракторима потребна апсолутно мирна ат
мосфера - што је на жалости веома ретко 
спучај - док he аматери са својим ·мањим 
дурбинима моhи чешhе nосматрати. Немирна 
атмосфера се на рубу месеца манифестује 
тзв. кљ учањем, тј. слика на рубовима је не
јасна и добија се утисак као да се линија 
конвексноr руба неnрестано таласа. 

Астрономска посматрања захтевају истру· 
менте оnтички савршене. То значи да сочива 
морају бити саврш~но израђена, Потnуно ко
ригована и nрецизно центрирана. 

Сложени објективи које израђују оnтичка 
nредузеhа обично су nотnуно кориговани у 
nогледу аберације и одлично су центрирани. 
Међутим ако приликом nосматрања, са јаким 
увеличањем, какве сјајније звезде будемо ви
дели самq с једне стране дифракционе прсте
нове или као испрекидане или ако ови нису 

концентрични, значи да је, иначе добар, обје
ктив дереглиран, тј. да обадва сочива у њему 
немају међусобан правилан nоложај или да 
растојање између њих нији равномерно. 

Испитивање nравилног положаја обадва 
сочива може се овако извршити. У мрачној 
соби се објектив, пошто је скинут са инстру
мента, осветли nламеном шпиритусне лампице 

чији је фитиљ добро .посут ситном кухиЊском 
сољу, да би се добила хомогена натриумова 
жута светлост. Пplf томе hемо у објективу 
који треба усправно држати, видети мноштво 
жутих nрстенова. Ако су ови концентрични 
око светле тачке у средишту објектива (в. ск. 3) 
~очива у њему правилно стоје. Међутим ако 
је .среднштд ових nрстенова nомерено ка рубу 
Објектива значи да су сочива у њему nомерена 
(в. ск. '4). У томе случају не треба нипошто -

ништа дирати, нарочито не треба ив по 
цену објектив раскпапати, веh ra nос:патн натр8' 
фабрици која ra је лиферовала или ra nоверИТII 
с:тручњацима у оптичким пабораториј .. а опсер· 
ваторије. 

Сем правилно pernиpaиor ахроматичноr 
објектива за идеалан лиЈ< звезде са потnуно 
правилним концентричним прстен~вима, потре
бно је још да се и средиште обЈектива као и 
средиште окулара налазе тачно на оптичкој 
осовини дурбина тј. на линији која спаја обадва 
ова средишта. "Или nрости је р~чено ~>_аван обје· 
ктива и раван окулара мораЈу СТОЈати пара· 
пелно. Ако ово не би био с:пучај дефекат he 
се манифестовати појавом репова (кома) IUI 

• 
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једној страни лика звезде. Ову аномалију је 
релативно лако отклонити ако постоје одго
варајуhи завртњи на објективном крају инстру
мента noмohy којих се центрирање може ПО· 
правити пажљивим одвртањем или завртањем 

у вези са сталном контролом посматрањем 

једне сјајније звезде. · 
Још ј~дна важна напомена. Аматери не 

треба да дају оцену објектива брзо и лако на 
основу посматрања вршених једне једине ноhи. 
Да би се добиле мирне и лепе слике звезда 
потребно је посматрати неколико ноhи, јер су 
вечери са мирном атмосфером веома ретке. А 
да је ова доиста мирна не може се закључити 
самим погледом голим оком на небо, јер се 
врло често дешава да вечери са јако сјајним 
звездама, нарочито ако ове јако трепере, не
мају најподесиију атмосферу. Тако исто треба 
знати да је потnуно нормално ако су сјајније 
звезде оивичене бледим ореолом nлавичасте 
љубичасто боје. 

Са овим до сада изнетим напоменама 
исцрnли смо углавном најважније податке не
опходне за оцену оптике нашега инструмента. 

Сада нам остаје да изнесемо неколико прак
тичних савета којих би се аматери морали при
државати приликом руковања инструментом. 

Прво што треба сада установити јесте 
да ли Је статив на .коме се налази инструмент 
довољно солидан. Јер ако је статив лабилан 
сви nотреси у околини преносиhе се на дур
бин и овај he дрх_тати, а кад инструмент др-
хти не само што Је искључ озбиљији 
прецизан .Рад. него и пос ~ '1. сто да 
бу де приЈатно, претстав hи за ам е чак 
и н_еку врсту одмора п е ~г р , по-
стаЈе директно мучењ 3 ~ сних 
секирањ.а. Како . се с_та 15~ ~-и дур· 
бина наЈчешhе израђују ~ду трнош , евен; 

8Eon-~ 



~д:t"'-180 арпам sнатво lleмo умањитв, а мо-
свсввк ОТКАОивтн, ако све . трн ноге у 

!'~',·••••••~~~ њпове срцине с:појкмо noмohy три 
~~:1овена ребра, ци још боље металне, који су 

cpe.IЏIIIR · чврсто затеrну каквим завртњек. 

З11 овим треба одредити oдro~apajyhe o~
·mlfl&•e између · окулара и обЈектива ТЈ. 
f1.1живу qtлога инструмента. Теориски узев 
ЈЈ•вну иис:трумента је равна збиру жижне 
,uљиие објектива и •ижне даљине окулара. 
Ово наравно важи само у грубим цртама. Ме
ђутим прецизније hемо се оријентисати по 
fOIIe щ:rо hемо окулар по мало увлачити и 
81ВЛIЧИТ11 све док не добијемо оштру слику 
објекта који nосматрамо. Ово је лако извести 
.ако на инструменту nостоји фини завртањ за 
померање окулара. При овоме окулар не сме· 
мо додирнута главом јер he инструменат по· · 
четн одмах ЈЈЈ1 дрхти и то у толико више у

колико је увеhаље 
веhе. Цео овај рад 
називамо фокусира· 
љем, које има извесне 
шире и.пи уже гра· 
нице. Да би око маље 
замарали окулару 
треба дати највеhи 
дозвољен размак · од 
објектива који је још 
у поменутим грани
цама, што he рећи 

· са којим се још до
бија оштра слика. ' 
Положај окулара у 
коме се добија нај· 
оштрија слика уто
лико је даљи од об· 
јектива уколико је 

Сл. & ближе објекат који 
посматрамо. То значи 

да hемо за посматраље на земљи окулар 
више извуhи док hемо га з~ посматраље 
бескрајно далеких небеских објеката морати 
више увлачити. Људи који носе иаочаре треба 
да их скину кад посматрају дурбином. Ако 
је положај окулара подешен за нормалан вид 
тада га кратковиди морају малко увући а да
лековиди га морају малко извуhи. Наочаре 
приликом nосматраља задржавају само они 
који имају јаче изражен астигматизам. 

Често је положај посматрача врло неу
rодаи ако треба nосматрати неко тело високо 
у зениту. Због овога висина инструмената 
односно статива на који је монтирвн дурбии 
треба да је тако подешена како би се у сто
јеhем ставу, без икаквог сагибаља, могао до
rледати зенит, док hемо се за посматраља 
ближе хоризонту лако моhи попети на какву 
клупицу. Уоnште, приликом свих посматраља 
треба наhи nоложај који најмаље з,мара. 

Обично је врло тешко у дурбину наћ.
од прве објекат који се. жели посматрати, на· 
рочито ако « користи Јако увеличаље, У по
мрчиан ниЈе лаЈСо уперити дурбин прецизно. 
Збоr о110га nосматраu.е увек почиљемо са нaj
JIIВIIIII у. ~~а.ьем, јер онда имамо .IIIКCIIIWIIII 

cjtj 8 највеће вида што he нам Зllaтllo 
опакшати орнјевтисање. За_ OBf сврху код ве. 
hих ивструмената неопходан Је тзв. извнђач 
То је мали помоhан дурбии, са слабим увели: 
чањем а са великим пољем. вида у чијем се 
окуnари налази кончаниц_а ТЈ. два танка Yl<p. 
штена влакна. Извиђач Је паралелно сnојен 
са главним инструментом тако да небес!<о 
тело које будемо довели у средишта nоља ви.ца 
изввђача биће и у в_идном пољу главног дурбина. 

Најчешћи модели аматерских инструие. 
вата дозвољавају обично две врсте кретања 
дурбина. Једно око хоризонталне а друге око 
вертикалве осовине. То значи да се цев дур. 
бина може уперити на · разне висине и ра3не 
азимуте, због чега се овако моитираље назива 
алт-азимутално (в. сл. 5). Како he услед дневног 
кретаља неба звезде пролазити кроз nоље ви.ца 
брже уколико су даље од небеског nола и 
уколико је веhе увеличаље, мораhемо. врпо 
често у току посматраља мељати nоложаЈ .цур. 

бина и то како за висин:r тако и з~ азимут. 
с тога је далеко подесниЈе екваторијално мон. 
тираље код ·кога једна од осовина има стални 
нагиб и стоји паралелно са земљином осом, 
док је друга осовина инструмента постављена 
управно на првој (в. ск. 6). Према томе, да би:смо 
пратили какво небеско тело на његовом дневном 
кретаље биће -довољно да . дурби~ окреhемо 
само око прве осовине, коЈа се ЈОШ зове и 
поларном осовином, док се друга зове декnи· 
национа осовина. 

За посматраље Сунца потребно је на оку
пар ставити тамно стакло без кога би се из· 
ложили великој опасности да изгубимо око. 
Најподесније he бити оно тамно стакло кроз 
које се једва 
назиру влакна у 

електричној си
јалици и кроз 
које се Сунце 
види у масли

настој, зеленој 
или наранџастој 
боји. Међутим 
како се ова там-

на ста·кла јако • 
загревају, може 
се десити да у 

току посматра

ља прену чиме 

би у магновељу 
била компроми
тована заштита 

ока. Због овога 
је најсигурније 
вршити посма· 

траља Сунца ин-
директним ny- сп: 6 
тем тј. пројици- т бео 
раљем реалне слике Сунца на какав чи с енти· 
картон постављен неколико десетина ~80~е 
метара по!ади окулара. Посматрач У рнутУ 
случају окреhе леђа Сунцу и гледа ~8

11118 је 
сnику јЈа картону тј. западни руб У 

. .nево а •сточии је десио. 

На завршетку ових практнчннх напомена 
навешhемо још каква су све посматрања мо
гуhа разним аматерским инструментима. 

Добар бкиокуларан доглед чији су објек
тиви пречника 30 милиметара дозвољава веh 
врло интересантна астрономска посматрања. 

Могуhе је видети звезде 9 привидне величине, 
четири иајёјајнија Јупитерова сателита, а веома 
корисно мо~е послужити за одређиваља сјаја 
великог броЈа променљивих звезда, такође се 
и неке маг лине и нека звездана јат а могу јасно 
видети оваквим догледом. · 

Маринск~ монокуларни догледи су већ 
знатно моhниЈи. Пречници њихових објектива 
се креhу између 35 и 60 милиметара. Увели
чање им достиже 40. Ако љихов терестричан 
окулар заменимо астрономским окуларои мо

жемо видети пеге на Сунцу, главне кратере 
на Месецу, фазе Венере. Јупитер као дискус 
са /-2 пруге на љему, Сатуриов прстен и 
можемо раздвајати двојие звезде чији размак 
није мањи од 5 лучних секунада а обадве 
компоненте су приближно исте привидне ве
личине. 

Многи аматери he моhи са мало издатака 
сами коиструисати дурбин на следеhи наЧин. 
За објектив се може узети свако добро би
конвекско стакло од наочара чија је диоптрија' 
0.75 тј. са жижном даљином од око 133 центи
метара За окулар се може користити с.вака 
лупа са жижном даљином од 4 см. Од цинк
плеха јили од јаког картона се начине две 
цеви дужине око 70 цм. и то тако да једна 
улази у другу, у којој се може померати у 
обадва правца. На једном крају шире цеви 
причврс;имо стакло од наочара а на слобод· 
!fOM краЈу уже цеви учврстимо лупу и дурбин 
Је готов. А са мало довитљивости лако је им-

Godine 1920, americki pilot R. W. Schroeder, 
n~ malom dvokrilcu, postavio је пovi rekord vi
sшe. l(ad se tada паd Dayton-om, u Ohio-u, ро
рео па oko 10.000 metara i poleteo na povratku 
prem~ z.apadu, Ьiо је vrlo iznenadjeп kada se, 
spusttv~1 se opet па zemlju, na~ao istoёnije od 
mesta odakle је uzleteo. 

. Daпas majora Schroedera mozemo smatrati 
prv1m . ёovek?m, koji је u~ao u jedпu graпu 
.ml~zшh strщa". Tako se daпas nazivaju oblёno 
usk1 ml.azevi vrlo jakih zapadпih vetrova koji u 
umereшm ~iriпama na visini od 8 do 15 kilome
tara vijugaju kao neki obruё па оЬе hemisfere 
u atmosferi na~e Zemlje. 

Oko 25 godiпa kasnije ~super tvrdjave", 
В-~9, ,и letu na Japan, ёesto su na svom putu 
na1Iaz1Je па izvaпredпo jake suprotпe, zapadпe 
vetrove. Pozпati su sluёajevi da su se eskadrile 
vra~al~ sa оЬја~пјепјеm da su naprosto Ьile za
ustav!Jeпe od zapadпog vetra neoblёne jacine. 

провизирати алтааимутuан CТITHL Овако 
дурбии дозволиhе сваком аматеру д.а поиов• 
сва она фундаментална посматрања која су ~ 
кад задивљавала Галијеве савременике. 

Аматери који би успели да доt,у до ~ 
двога од следећа два инструмента могли iSII 
се сматрати . веома среhним. 

Дурбин са објективом 75 милDетара у 
пречнику и са жижном даљином 1 метар до
звољава увеличања од 13 до 100 пута. Њиме 
се могу видети звезде до 11 привидне вели
чине као и неке од малих планета у моменту 
опозиције. Овај дурбии са сигурношhу раз
дваја двојие звезде чији међусобни размак 
износи 1,6 лучне секунде. Даље, виде се цен
трални брегови у месечевим кратерииа, као и 
неке пукотине .на његовој површини, спљош
теност Јупитера, Уран као дискус, као и Ти
тан, најсјајиији од Сатурнових сателита а под 
повољним условима може се назрети прсте· 

на ста маг лина у Лири, а веh и да не гово· 
римо о дивној слици Млечнога Пута у ова
квом једном дурбину. 

Прави тип аматерског дурбииа има објектив 
пречника 100 милиметара (4 цола) са жижном 
даљином од 160 см. Овај даје увеличања од 
20 до 225 пута и омогуhава да се виде звезде 
12 ~ривидн~ величине. Њиме је могуhе раз
дваЈати двоЈне звезде са нешто мало више од 

1 лучне секунде раз даљине њихових · компо
нената ако су ове приближно истога сјаја. 
Виде се, даље, поларне капе на Марсу, сенке 
које сателити бацају на површину Јупитера 
приликом проласка испред планете, Касинијева 
подела на прстену Сатурна и још много ди
вних ствари, међу којима и неколико окстра
галатичних маг лина. 

Др. Радован Даниh 

и 

Ne~to sliёпo dozivele su neke grupe bombar
dera engleskog RAF-a na povratku sa bombar
dovanja пemackih gradova. 

.. u pozпa.tom . delu. Ј. Bjerknesa i saradnika 
.~шkalna. h1drodшam1ka" koje је puЬlikovano 
193~ godшe, u poglavljima о primeni hidrodi
~am1ke u meteorologiji, nalazimo slike dva ver
!1kalпa pr.eseka atmosfere za zimu i Jeto, koji su 
1zvedeш. 1~ teoretski~ izvoda na temelju dotada 
raspoloz1~1h ~~rolo~k1h podataka о rasporedu tem
perat~re 1 pвt1~ka u visim slojevima atmosfere. 
~ ov1m p~ese~1ma, n.a visini od 10-15 km, vi
d1m? s_asv1m. Jasno. 1staknuto jezgro zapadno 
strщanJa vel1ke brzшe. Tada ovoj cinjenici nij~ 
od _autora p~sve~ena paznja moguce i zato, sto 
se JOS s_umПJalo .u realnost ove pojave radi јо~ 
пedovo!Jn~~ bro1a merenja u visokim slojevima 
at~osfere 111 rad1 nemogucnosti davanja jedno 
racюпalno~ tumaёenja ove pojave koja је b'l g 
suprotnost1 sa tadanjim shemama opste cirkul~~j~ 
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atmosfere. Ali kad је deset godina kasnije ame
rifki meteorolog Н. С. Willet - na temelju 
mnogo veteg broja podataka merenja visinskih 
slojeva pomoeu sve savremenijih metoda .son
diranja atmosfere• - izradio nove vertikalne 
preseke atmosfere uglavnom nad kontinentom 
Severne Amerike, nesumnjivo је potvrdjeno po
stojanje zbljenog strujanja zapadnih vetrova ve
likih brzina na visinama od oko 10 kilometara. 

Odmah је uofena i teoriska i praktifna va
fnost ove nove meteorolo~ke _pojave а vet od 
godine 1946, prvenstveno na Cika~kom univer
zitetu, zapofeti su intenzivni istrafivafki radovi. 
Rezultati ovih radova koji su Ьili uveliko potpo
mognuti od :mornarice i vazduhoplovstva SAD 
Ьili su izvanredni; fika~ka grupa meteorologa -
medju ko/"ima nalazimo Rossby-a, Rjehla, Petters
sen-a, А aku, Yeh-a, Palmen-a i dr. postala је 
• fikdkom meteorolo~kom ~kolom". Ovde temo 
se zadrfati na jnteresantnjm rezultatima posebne 
Tokjske grupe meteorologa kojj su ispitivali 
mlazne struje nad Pacifikom. 

lskustva koja su sakupljena nэ velikom broju 

freleta iznad Pacifjka, za vreme 11 Svetskog rata 
nakon rata za vreme okupacjje Japana ј ko

rejskog sukoba, ukazala su na ogromne mogut
nosti koje Ьi prufalo plansko korj~tenje jakjh 
zapadnih strujanja u redovitom vazdusnom sao
brataju na Pacifiku. 

Vazduhoplovno drustvo .Pan American World 
Airways• organizovalo је odmah grupu meteo
rologa, koju је vodio Sidney М. Serebreny i 
koja ~е. koristeti sve teoriske ј prakticne rezul
tate studija cikaske grupe, ispitala mogucnost 
koriscenja pacifickih mlaznih struja za redovnj 
putnicki saobrataj na Pacifiku. Uporedo sa prj. 
premnim istrafivack.im radovjma organizovana 
је mrefa meteoroloskih stanica na ostrvima па 
Pacifiku i na izabranim brodovima; stanice su 
Ьile opremljene najmodernijom opremom za 
merenje i ispitivanje visih slojeva atmosfere. Vet 
pocetkom godine 1950 izvrseni su ј prvi probni 
letovi. Na temelju izvrsenih istrafivackih radova 
i probnih letova, tokiska grupa meteorologa iz
radila је poseban metod prognoziranja polofaja 
i intenziteta mlaznih struja. Posto је uvefban 
odgovarajuti nafin meteoroloskog osiguranja, 18 
novembra 1952 godine poletela је .Stratokrsta
rica• drustva PAWA sa 47 putnika na prvi Iet 
Tokio-Honolulu, bez zadrfavanja na ostrvu Wake. 
Od toga se dana letovi na ovoj najdufoj non-stop 
putnickoj liniji na svetu (oko 6500 km) odrfa
vaju redovno tri puta nedeljno. Direktan prelet 
Tokio-Honolulu traje oko 11 sati, dok је ranije 
1et Tokio-Wake-Honolulu trajao 18 sati. Ovakav 
је podvig blo mogut zahvaljujuti rezultatima is
trafivanja meteorologa, koja su pokazala da se 
na liniji Tokio-Нonolulu mogu koristiti jaki za
padni vetrovi, koji vrlo pravilno duvaju tokom 
zimskih messeci u relativno uskoj .mlaznoj struji" 
sa prosecnom brzinom od 120 do 140 km/cas а · 
na visini od oko 8 kilometara. 

Pocetkom proleta, pacificka mlazna struja 
pomalmuta је dalje na sever i zato, od aprila 
do oktobra, .Stratokrstarice• saobrataju na liniji 

Tokio·Honolulu opet sa spustanjem na ostrv 
Wake - put koji traje 18 sati. u 

Mlazne struje u atmosferi danas se ne ko 
riste samo na liniji Tokio-Honolulu. Sve dru · 
transokeansk~ i transkontinenta~ne linije sve vi~: 
i sa sve vet1m uspehom koпste ove struje 
planovi letenja odredjuju se i menjaju prema роа 
meranju, trajanju i inte~zitetu. ovih struj~nja. Moi~ 
se sa sigurnostu kazat1, da Је nedavш senzaci 
onalan prelet .comet•-a na liniji London-Char: 
tum, u vremenu od nesto manJe od 6 1/2 sati 
takodje rezultat koristeпja grane mlazne struj~ 
preko jugozapadne Evrope na jugoistok. 

Kako nastaju mlazne struje u atmosferi na~e 
Zemlje? U nasim daljim rasmatranjima pretpo. 
stavljacemo da је .povrsina nase Zemlje jedno. 
Iika i potpuno ravna; na pr. da је Zemlja pot. 
puno pokrivena morem. Kad Ьi se povrsina 
Zemlje svugde jednako zagrevala, tada Ьi atmo . 
sfera mirovala - ona Ы zajedno sa Zemljom 
rotirala oko os~ kao ~e~no telo. ~edj~tim, nejed. 
nako zagrevanJe povrsшe ZemiJe rad1 razliCitog 
ugla pod kojim u raznim oЬlastima padaju Sun. 
cevi zraci - najjace zagrevanje imamo u odre. 
djenoj ekvatorskoj zoni а najjace hladjenje и р0. 
larnim oЬlastima - izaziva u ekvatorijalnim .kra. 
jevima sirenje vazd.usnih slojeva, odnosno sаы. 
janje vazduha u polarnim krajevima. Na povrsini 
Zemlje, ove promene visina vazdusnih slojeva 
usled sirenja i stezanJ8, ne izazivaju nikakv~ 
promene u pritisku; tefina zagrejanih ekvatori· 
jalnih, odnosno ohladjenih polarnih vazdusnih 
masa iznad pojedinih oЬiasti, Gstaje jednaka sve 

' dok nema pomicanja vazdusвih masa. U visim 
sJojevima atmosfere, naprotiv, zbog Sirenja, П3· 

· staju razlike u pritisku izmedju susednih oЬiasti 
u istim visinama а ove razlike izazivanju kretanje, 
strujanje vazdusnih masa. Ovo pomeranje vaz· 
dusnih masa u visim slojevima prouzrokuje ra· 
zlike u pritisku i na povrsini Zemlje te na taj 
nacin i strujanje prizemnih slojeva vazduha. Da 
Ьi se shvatila komplikovanost cirkulacije koja se 
па kraju razvija, potrebпo је imati na umu rota· 
ciju Zemlje i atmosfere oko ose. 

Setimo se jednostavnog fizikalnog opita: ka· 
men vezan za konopac· zavrtimo i pustimo da 
se k0nopac omotava oko prsta. Odmah cemo 
zapaziti da је okretanje kamena sve brfe sto је 
kamen Ьlife prstu. Fizicar u ovom slucaju go· 
vori о silama inercije, о odrfanju momenta 
obrtanja. 

Atmosferske mase na ekvatoru najvise .su 
udaljene od ose obrtanja, one u polarnim ~raje· 
vima mnogo su blife osi. Zamislimo sada Jedan 
vazdusni prsten oko ekvatora nase Zemlje. Dok 
је ovaj prsten na miru u odnosu na Zemlju svaka 
se njegova tacka okrece oko Zemljine ose 
istom brzinom kao i tacka povrsine Zemlje. Za· 
mislimo sada da se vazdusni prsten pomak~e 0~ 
ekvatora prema severu, odnosno jugu. UdaiJ~not 
pojedinih delova prstena od ose se smanjщe, te 
prema pomenutom principu odrfanja momen 3 

rotacije mora se povecati brzina rotacije prste~a. 
Prema tome te prsten u svom novom po\ozaJU, 
severnije i1i jufnije ed ekvatora, imati u odnos~ 
na povrsinu Zemlje vecu brzinu; osmatrac 5 

.ВАСИОIIА 11, 19&4 броЈ 1 --------------------------

zemlje konstatovace kretanje vazduha od zapada 
na istok. Zapadn? kretanje се Ьiti tim jafe, ~to 
је . vece p~meranJe od ekvatora prema severu, 
odnosno JUgu. 

Ako se, pak, na pofetku miran vazdu~ni pr
sten priЬ\ifuje ekvatoru, tada се vazduh u odnosu 
na povrs~nu Zem~j~ imati manju brzinu obrtanja 
- delov1 se udalJUJU od ose; osmatraf па Zemlji 
konstatovace kretanje sa istoka na zapad. 

Radi procene do kojih se brzina dolazi us
Ied pomeraпja vazduha na Zemlji, rasmotricemo 
sledeci primer: Pretpostavjmo da se vazdusni 
prsten, koji је na geografskoj ~irini od 50°N Ьiо 
u miru u odnosu na povrsinu Zemlje, pomeri 
do 60°N. Ne uzimajuci u obzir trenje, prsten Ы 
u novom polofaju u odnosu па povr~inu Zemlje 
imao brzinu od oko 550 kmfcas i to sa zapada 
na istok. Odmah cemo spomeпuti da su tako 
velike brzi_ne i konstatovane u mlazпim strujama 
u atmosfeп. Zato mofemo u atmosferi ocekivati 
najjaca zapadna strujanja u onim sjrinama, .gde u 
visjnama imamo stalno priticanje vazdu~nih masa 
sa juga na sever. Da vidimo gde se to oblfno 
dogadjal 

Kako smo pre spomeпuli, usled zagrevanja 
u ekvatorskim, а hladjenja u polarnim predelima, 
postoji u visjnama- nad ekvatorom poviseп priti
sak u odпosu na polarпe oЬiasti. Prema tome, 
na visinama, postoji sila koja tera vazdu~ne mase 
od ekvatora prema polovima. Pomeranje visinskih 
vazdu~nih masa ograniceno је, medjutim, delo
vanjem rotacije i uspostavljanjem suprotnog stru
janja u prizemnim slojevima, koje је zapravo 
izazvano pomeranjem mase u visjnama. 

Tako se uspostavlja pasatni krug strujanja 
na nasoj Zemlji. U visinama nad ekvatorom, gde 
su se slojevi atmosfere usled najjaceg zagrevanja 
najvise rastegli, odilazj vazduh prema polovima 
а strujanje doblja sve јасе zapadпo kretanje. Radi 
ovog kretanja visjnskjh masa poremeti se i u 
prizemnim slojevima raspored vazdusпog pritiska: 
на ekvatoru pritisak opada а u odredjeпom ot
stojanju sa оЬе straпe ekvatora uspostavlja se 
pojas poviseпog pritiska. Vazdusne mase koje u 
prizemnim slojevima struje iz podrucja povise
nog pritiska prema ekvatoru, dobljaju sve jafe 
istocno kretanje а nad пајјасе zagrejanom povr
sinom, gde se sastaju pasatne struje obeju he
misfera, imamo jako penjanje vazdusnih masa. 
U oЬ\astima povisenog pritiska, na oko 30° se-

Ко је posmatrao i delimicno pomracenje Sun
ca - а za to је Ьilo prilike u toku poslednjih 
dvadesetak godina - secace se dobro dubokog 
~tiska koje је ono ostavilo. Potpuno pomracenje 
Је prizor neuporedjvo velicanstveniji, - u tome 
se. slafu svi posmatraci, strucnjacj i пestrufnjaci, 
on1 koji .u njemu vide prjrodnu pojavu kao i oni 

verne i jufne ~irine, preovladjuje spu~tanje va· 
zduha; to su poznata podrucja .konjskih iirina•, 
sa vedrinama i dugotrajnim ti~inama. 

U ovom tropskom krugu atmosferske cirku
lacije mofemo trafiti mlazne struje u onim oЬia
stima do kojih su se visinska strujanja najvi~e 
udaljila od ekvatota, па oko 30° severne i ju!ne 
~irine. 

Rasmotrimo sada polarni mehanizam cirku
lacije atmosfere. Hladjenje vazdu~nih masa nad 
polarnim oЬiastima izaziva sabljanje vazdu~nib 
masa, ~to stvara polarne kape najhladnijih vaz· 
dusnih masa. Oticanje ovih hladnih i te~kih masa 
u prizemnim slojevima prema jugu izaziva ро· 
jafanje prizemnog istocnog strujanja - mase se 
udaljuju od ose rotacije. Naprotiv dolazak vaz
du~nih masa u visinama sa jufnijih geografskih 
~irina, Ьа~ usled sabljanja polarnih masa, izaziva 
pojacanje zapadnog visinskog strujanja. Zato је 
postojanje polarnih kapa najhladnijeg vazduha 
odrfavano medjusobnom igrom oticanja masa 
radi tefine od pola i priticanja masa prema polu 
u visinama u kojima se povecava centrifugalna 
sila. Rezultat је ove- igre postojanje granicne 
povr~ine, prolaznog fronta izmedju hladnijih ро· 
larnih masa sa istofnim strujanjem i postojanje 
mlaznih struja na visinama u onim oЬlastima gde 
su пajdalje na sever prodrle visiпske vazdufne 
mase sa juga 

lzmedju tropskog i polarnog kruga atmo· 
sferske cirkulacije nalazimo siroko podrufje za
padnog strujanja vazduha u svim visinama. 

Ovakva cjrkulacija atmosfere nase Zemlje 
koju smo jzveli uz pretpostavku jednolifne i rav· 
ne povrsine, postoji donekle na jufnoj hemis
feri na kojoj preovladjuje more. Na severnoj he
misferi, cirkulacija је u velikoj meri poremecena 
nejednolikom i nepravilnom podelom kopna i 
mora i postojanjem velikih planinskih 1anaca. 
Ali. bas proucavanje ovih otstupanja od neome
tane cirkulacije doprinosi u najvecoj meri daljem 
razumevanju slofenog procesa cirkulacije atmo
sfere ј na taj nafin ј sve boljem usavrsavanju 
metoda prognoze vremena narofito srednjerocnih 
i dugorofnih prognoza. 

Ва~ је otkrice i proufavanje mlaznih struja 
u atmosferi, narocito u ovim oЬlastima, prufilo 
nove mogucnosti, jer је u velikoj meri dopunilo 
i prosirilo pozпavanje fizika1nog mehanizma atmo
sferskih procesa. · 

Ante Obuljen 

v • 
pa~nt!aceп1a. 

1 NJJHOV ZNAcAJ ZA FJZIKU SUNCA 

koji se sa zebnjom pitaju da li Ьi zli duhovi 
u tome ipak mogli imati udela. Na Sunfevo po
~r~cenj~ odnosi se i jedan od najstarijih datuma 
1z ts!OriJe astronomije. Stoga zvufi zbllja neve
rovatno da su organizovana posmatranja Sunfe
vi~ . pomracenja. srazmerno skora~njeg datuma. Do 
koJih se glavшh rezultata doslo, koja su pitanja 



••• 
UlloYI vtcl1jlvoeti Suneevib pomratenja do

YoljncJ 111 dobro pomati te se па tome n~o 
~~~roeito udrfavati. Na svom putovanju kroz pro
etor Mesec: vafe 11 soЬom, na strani suprotooj 
od Stmca, svoju aeuku i poluaenku. Ako se u 
dоЬе mladog me:aeca, kada је Mesec: izmedju 
SuDca 1 Zemlje, ova tri tela nadju jol i па istoj 
pravoj, Meseteva senka i polusenka preti te preko 
Zemlje. lz onib tataka па Zemljinoj povr!ini 
preko kojlh је prella polusenka vidl se deJjmjfno 
Santevo pomratenje, jz pojasa preko koga је 
prdla senka (pojas potpunog pomratenja) vidl 
• potpuno pomratenje (sl. 1). 

Ako је Mesefev privldnj prefnik nelto vetl od 
Saate•OI (na sl. 2 је оп nacrtan znatno vetl da Ьi 
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S/. 1 Kako autaje potDratenJe Sunca 

ьnа jasnija), blte u toku pomrafenja, nafalost 
umo za nekoliko minuta, potpuno zaklonjen Suп
tev kotur. Posmatraf te, 
neometan Ьlje§tavim sjajem 
Sunfeve povrllne, njegove 

1'adl te f1k0 te tredllta Sunfevog i ··•'CII-• 
fOI kohtra poklope. ostatlf!ezaldopljen IIDje 11110 oplsati pripadafa Ьа1 Sancu, 1 1о spo. 
dan prsten Slllltevog sjajoog kotura Jjnim sloJevif!l& DJegoye atmoafe!e· Njihovom sve 

po
mrat!enJe). . poctroЬniJem 1zatavaoJU posvetUJu se mnogobroj· 

Pregfedajmo ioi kojlm se redom pojave ne ekspedjclje za posmatraoje Suncevih pomra• 
la ~ri potpunom sunfevom pomraceПJU. fenja. One Z8 to odlaze ponekad i D8 daleka ра· 
D
•v dljiv, priЬli!ava se s desne strane. tovanja u puste krajeve, uzimajuti na sebe joll 
" t k t tk rizik da im kakav nesta§пi oblatak zakloпi Sunce 

prisustvo lspoljava se е 0 renu. 0 Ьа1 u otsudnom trenutku i tako ueioi пi!tavnim 
CIJra izmedju. tamnog Mesecevog 1 d 1 • 
tevog kotura (trenutak prvo.g veliki tm u oten u pr1preme ovakvog poduhvata. 
daljeg kretaoja меsес zakla!!Ja sve ve~i i Које su osnovпe metode ispitivanja koje 
deo Sunt!evog kotura. OsvetlJeпost opada u astrofizitari pri ovakvim posmatraпjima koristite? 
du 8 tJm. Kada је pojava ve~. poodmakla Ako su rani posmatraci raspolagali smo dur· 
od Sunca samo jedan srp kOJI se su!ava bioom i morali da se osloпe па pamtenje da Ьi 
njuje. u trenutku drugoga dodira od dopunili skicu pojave nafinjenu na brzu ruku, za 
kotura nije vi§e nШа ostalo. Pocinje svega nekoliko mjnuta potpunog pomrateпja, ka· 
pomratenje. Na potamnelom nebu vide sniji vet mogu da korjste fotografiju. Prvi astro-
nije zvezde i planete. Osvetljenost па nomski sпimak Ьа§ i jeste sпimak pomratenja iz 
povrAini mапја је oko sto hiljada puta 1851 godiпe. Sa napretkom fotografije uspeva se 
Sunce sija. Pred ocima posmatraca da se sve bolje zabelete sve sjtпije pojedinosti. 
divan prizor. No pojava traje samo kr Ujedпo. razvijaju se i metode koje omogutuju da 
Najvi§e n.ekoliko. minuta posl~ dr~gog se iz sпimka jzvuce јо§ vj§e no §to је objektivna 
lazi treta, роfЈПје se otkr1vat1 Suncev s\ika jedne pojave. MjsJimo ovde na fotografske 
Pojave se dalje nitu obrnutim redom. Najzad metode merenja (Ш bolje: uporedjivaпja) sjaja, 
trenutku cetvrtog dodira Mesec se potpuno Od· па fotografsku fotometrjju, koja је i u drugtm 
vojio od Sunca. Od tog treпutka Sunce nas opet oЬiastima astrofizike na§Ja naj§jru primenu. 
osvetljava punim svojim sjajem. Srazmerno vrlo rano uvode se ј odredjjvanja 

Pri delimicnim pomracenjima, kakvo се se polarizacjje svetlosti, naro6to koronjпe. Ona su 
iz na§ih krajeva mo~j da posmatra u od velikog znacaja za tumacenje pojava u ovom 
tasovima trjdesetog juna ove godine, belezi zagonetnom Suncevorn otomacu. · 
samo trenutak prvog dodira koji obele!ava ро~е· Sredinom pro§log veka uvode l(jrhof i Bun-
tak pojave i trenutak drugog, kada se Mese~ev zen u nauku spektralnu analizu. Razradjena u prvj 
kotnr odvojjo od Suncevog, i kada је pojava za· mah kao пеоЫсnо osetljjva metoda hemlske ana
vr§ena. Velicjпa pomracenja izra!ava se delom lize, ona se u rukama generacjja astrofizjcara od 
Suncevog precnika koji ~е Ыti zaklonjen Mese· onog vremena do danas razvila u jedno od naj-
cem. u Beogradu ј za pomraceпje od 30 mo~nijih orudja pri ispitivanju fizickog stanja ma-
blte, u trenutku najvete faze, zaklonjeno terije u prostoru. Prva spektralna jspjtjvanja prj 

'§ d t · х t rt' 5 х с 'k Suncevom pomracenju izvedena su јо§ 1868 g., 
Vl е 0 fl "е v IПе un~.;evog pre 01 а. da Ы otada postala skoro neizbe!ni deo programa 

• * "' 
Prvi posmatracj kojj su podrobпije pratili 

pojavu, pre dobrih stotinu godiпa, obratilj su ра· 
fnju па bogat splet zrakova i lukova sreb 
sjaja, koji se u vreme potpunog pomraёenja ·. 
oko Sunca. lz tog doba poti~e za пјеgа пaz1v 
Sunceva korona. Oko samog Mesecevog kotura 
vidj se tanak sloj jarke Ьоје, - hromosfera. lz 
hromosfere se na nekjm mestima uzdi2u ргоtи· 
Ьегапсе, пalik na purpurne plamenove ili jos, ka· 
ko је jedan od starih posmatraca rekao, 
vrhovima Alpa osvetljenim Suпcem na izlasku. 
. Prvo pitanje na koje su posmatraci !z sre· 
dше .Pr~~log veka imali da odgovore Ыlо 1~: pn: 
padaJ~ lt ove pojave Suncu Ш Mesecu? N1su 1' 
па pramer protuberance samo оЫасi u 
voj atmosferi? Ubrzo је utvrdjeno da sve 
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svake ekspedicjje. U istj mah ona vec od prve 
svoje prjmene otkrjvaju mogucnost da se protu
berance nad Suncevim rubom prate i van Sun
fevih pomracenja, svakog dana kada vremenske 
prilike to dozvoljavaju. Ovo otvara nov put ra
zvoja tehnike posmatranja. Devedesetjh godiпa 
pro§loga veka Hel i Delandr пezavjsno konstru
j§u prve spektroheliografe §to jm dozvoljava da 
sпjmaju пе samo protuberance na citavoj vidJjj
voJ polulopti Sunca, no ј njegovu hromosferu. 
Tr1desetih godina ovog veka jsti Hel izgradjuje 
prvi spektrohelioskop. Otada se ove pojave mogu 
1 P?Smatrati, §to је ·biJo od neoЬicnog znacaja 
za 1zucavanje onih pojava koje traju samo kratko 
vreme (hromosferske erupcije). Najzad pre dese
tak godina Lio znatno usavrsava ovu tehniku po
smatraпja ј daje instrument kojim se pojave u 
koroni mogu posmatratj, sпimati ра i kiпemato
grafisatj. 

fotosfere, moti da sagleda 
vtle slojeve Sunteve atmo
efere 1 pojave u пjima. -
Mote ае desiti da Mesefev 
prividni polupretnjk bude 
aelto manji od Santevoi· 11. 2 PrlvklaJ dodlrl lvlca Sunca 1 Meseca 

.Najmladja od svih metoda, koje prj pomra· 
tenj1ma пalazj sve §iru primeпu, odпosi se па 
~еrепје Suncevog zrаёепја па vrlo kratkim ra
dlotalasjma. Prvo ovakvo mereпje izvedeno је 
tek 1947 godine, а vec 1952 samo u Kartumu, 
odakle su razne ekspedicije vrsile posmatranja 
postavljeпo је Ыlо cetiri radioteleskopa kojima 
su astrofiziёari - radioastronomi vr§ili merenja 
na pet raznjh talasnjh dufiпa. 

• • • 
Posmatrajati pomratenje godine 1870, Jq 

upravlja svoj spektroskop па samu iviclt Sanfe.. 
vog kotura, Ьаi na ono mesto gde te se ave uJI 
srp koji od njega ostaje stopiti а ta&u i пestati. 
lsprva se naravno u spektroskopu vidi normaiDI 
Suntev spektar: neprekidoa osnova а kojoj .е 
пUu Ьоје od crveoe, preko narandbste, !ufe,. ze. 
lene, plave, indigo do ljuЬitaste (пeprekidni iJI 
kontinuirani deo spektra). Na ovoj pozadioi ја100 
se isticu tamne (apsorpcione) poprefne liщje koje 
su prvi primetili i popisali Volastoп i Fraunhofer 
а l(irhof i Bunzen ih upotrebili za prvu hemisk8 
analizu Sunfeve materije. Ovaj spektar slabi uko
liko se preostall, srpol1ki deo Sunfevog kotura 
smanjuje. No u samom treпutku kada је srp iste
zao, zadjvJjenl posmatrac vidi (Ш mu se bar tako 
tini) tacnu inverzjju ovog spektra: kontinuiranl 
deo је potamпeo, apsopcione linije pojavljuju se 
kao sјајпе, emisione liпije. Ali to traje samo ne
koliko sekundi. Slika se brzo gasl, а ostaju samo 
linije koje potifu od vodonika, helijuma i kalcl· 
juma. 

Tumafenje ove pojave lzgledalo Је dosta 
prosto, а ona sama u skladu sa prvom fizitki za. 
sпovaпom teorjjom о sklopu Sunceve atmosfere 
koju је predlotio l(irhof. Sunceva povr§ina, nje
gova fotosfera, tvrdjo је l(irhof, mora Ьita u usi· 
јапоm cvrstom ili tefnom stanju, jer паs ogledi 
u laboratoriji uce da samo takva tela daju nepre
kidпe spektre. Naprotiv gasovjtjm telima svoj· 
stvenj su spektri sastavljenj od linjja. Ро iznetom 
shvataпju пalazi se izпad fotosfere gasovit sloj 
ne§to ni!e temperature. Njegovi atomi upijaju 
опа zracenja koja su im svojstvena, te tako па 
пeprekidnoj osпovi nastaju tamпe apsorpcione 
liпjje. No ovj atomi u isti mah i zrace iste linije. 
Zrac~пje је slaЫje od zracenja u oЫitпjem ne
prekrdnom spektru te паm stoga linije izgledaju 
tamпe. Ali kada Ы se koпtinuirani deo mogao 
na neki nacin ukloniti, iste linije videle Ы se 
kao svetle. То se i de§ava u trenutku kada је 
Suncev kotur potpuno zaklonjeп, ра је stoga sloju 
u kome, ро iznetoj teorijj nastaju linjje, dato ime 
obrtпog sloja (jer daje .obrnut" spekat). 

l(asпija posmatranja pokvarila su ovu tako 
jasпu i prostu sliku. l(ada su posmatraпja spek
troskop~~ zameпjena sп~manjem uz pomoc sve 
sav~§eПJJih spektrografa, 1spostavilo se da ono ~to 
пaz1~.amo spektrom obrtпog sloja nikako nije in
verziJ& пormalnog Sunёevog spektra пе samo 
zato ~to u пjemu jma daleko manje liпija, no 
naroerto zbog toga §to su odпosi inteпzjvnosti 
pojedjnih linija drugacijj u njemu по u spektru 
~u~ca. Uporedeli se пaime јасiпе dve izabrane 
IШIJe пekog elementa od kojih jedna pripada пe
utra!nom а druga joпizovanom njegovom atomu 
dobrce se za odnos пjihovih jacina u spektr~ 
takozvaпog obrtпog sloja drugaёija vrednost no 
u. Suпc~vom sp~ktru. Lшije koje pripadaju jo
щzovanlm atom1ma relativпo su pojacane. 



P~tranJ.~ koja su u prvi mab izgledala da 
potvrdJUJU t.eorJJU, obrnuJa .su ~е protiv о је. Tako 
au ае otvortla dva nova pttanJa: proЬlem razlike 
lzmedju Suntevog spektra i spektra obrtnog 
sloja, pitanje porekla Sun~evog spektra. Na ovom 
drugom netemo se posebno zadr~avati iako је od 
osnovnog zna~aja, jer ono izlazi izvan u~eg okvira 
pitsnja u neposrednoj vezi samo sa Suncem. Za
Ьelutmo da u duhu savremenijih shvatanja po
reklo apsorpcionih Jinija ne treba tra~itj u nekom 
posebnom sloju, raziЊtom od fotosfere. Podvu
timo narotito da se о nekoj te~noj ili tak ~vr
atoj. fot~s~ri. ~o~§te i ne mo~e govorjti. 1 kon
tinut~anl 1 l1n1Skl spektar Sunca 1 zvezda potite 
lz nj1bovlh fotosfera а one su u gasovitom stanju. 
Udeo hromosfere (о obrtnom sloju kao posebnom 
granifnom sloju lzmedju nje 1 fotosfere danas se 
vi!le ne govor1) zanemarljiv је u postanku Sun
fevog spektra onakvog kakvog ga obltno po
amatramo. 

ЈЮnе tib tinilaca koji deluju. Obja!lnjenje koje Da је Epsilon Kofijda promenljiva zvezda 
Meg Nad Saba mogao da da ЫЈ~ је ukratko znaJo se odavna jo!l (1821, Fritsch), ali је pravi 
ovome. lzgled spektra nekog · sloJa Sun~eve uzrok promenljivosti njena sjaja utvrdjen tek pre 
mosfere odredjen је' brojem atoma u njemu pedesetak godiпa (1902, Ludendortf). Patljjva 
mogu da apsorbuju odnosno emituju linije motrenja pokazala su da zvezda pripada klasi 
posmatramo .(mo~em~ ~irno prih~atiti da ek\ipsпih promeпJjjvih Algolovo tipa i da јој perjod 
jedinj slojev~ ne razllkUJU ~о h~m1skom ~>as·r~ .... ,. iznosi 9888 dana tj. ne!lto preko 27 godiпa, а 
Broj, pak, ov1h atoma odredJen Је, sa svoje promena .sjaja oko 0.8 prjvjdne velifjпe. 
tempera~ur~m i pritiskom. u ~oti~nom. sloju. Trajanje pomrafavaпja kod Epsilon Kotija§a 
orija kOJU Је Saha razrad1o 1 J?f1J?lenю na dugo је 790 na§ih dапа, а faze delimi<!nog pomra-
zdane atmosfere kate da postotak Joшzovanih 
ра stoga ј jafjna Јiпјја koje od njih 
ste sa temperaturom, ali isto tako raste i 
pritisak smaпjuje. Pri prelasku iz fotosfere 
hromosferske slojeve, ovo smanjeпje priti 
izbetno nastupa. Zato mora doci ј do 
linija jonjzovanih atoma, а to posmatranja 
kazuju. 

Oslanjajufi se па ofjgJedпost, na 
dno tumafeпje potava, stariji su 
vodili zaklju~ak da u nШm slojevjma 
preovladjuju atomj metala, dok Ы vjsi njeni 
jevj Ьili sastavljeni isklju~ivo od vodonika 
lijuma ј kalcijuma. Oni su ovakvo shvatanie 
snivali па finjenici da se u spektru h vн.•u~11ere. a 
kada se on posle drugog dodira javi, pr 
linije melala, dok se linije vodoпjka ј 
najdute mogu videti. Znataп broj 
Ьiо је posvecen ovom pitanju pri cemu se 
za odredjivaпjem raspodele razпih elemenata 
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Sto se tl~e relativnog poja~anja Jjnjja jonj
zovanih atoma u spektru najnШh slojeva hromo
sfere, onjh koje su stari posmatrati nazivali obrt
цlm slojem, tumatenje ove pojave dao је dva
desetib godina Meg Nad Saha, kada је razradjo 
teor!Ju jonfzacij~ udarjv§j tako jedan od temelja 
teorije .zvezdamh spe~tara. Jo!l је Lokjer, nasto
javajufl da osobenost1 spektara objasnj raznim fi
zi~kjm uslovima, blo zabele~io da ista vrsta atoma 
mo!e davati razlitite spektre. Ali u vreme kada 
је оп radio, krajem pro!llog stoleca, nije jo!l bllo 
atomske fizj.ke. koja · ~~ mu pomogla da svoje 
oglede teor1sk1 osvetll. Tek sa razvojem· atomske 
fizike u prvoj polovjni ovog stoleca stvorenj su 
neophodni preduslovj da se pojave koje је Lok
ier zapazjo ne sa.mo obj~~;sne .~ejstvom fizifkjh 
laktora, nego jo!l 1 da se 1z ПJih procene i ve-

' visiпl. Danas znamo da ovu pojavu ne шu•:tt:n~o l' 
tako pro.sto tumaciti. Medjutim radovi ra 
smatrata naceli su zaпjm\jivo pitanje о tome 
u hromosferj opada gustiпa kada se ide 

<!епја obuhvataju vremeni razmak od oko pola 
godiпe svaka. Ranijj miпimumi sjaja zabelezeni 
su 1875, 1902 i 1929 godiпe, а naredni minjmum 
otekuje se u 1956. Sa posmatranjjma zvezde 
treba zato poceti vec krajem 1954 godiпe, kako 
Ьi :;е obezbedio dovoljaп broj podataka za tacno 
vremeno oceпjivanje пastupaпja primarne faze 
pomraceпja. (Kraj u iducem broju) 

Jvan Atanasijevic 

ЈЈvо}па dZiпo.v.rka ~vezda Cfl.riLan 

( dиt!Ujae} . koCijaJti 
. .Zvezdani ~vet, ј pored svojih zajednjfkih, 

op!lti~ karakter1stlk~, posmatran pojedinafno po
kaz~Je znatne medJusobne razlike. То nas me
djutim, n~ treba ni najmanje da jznenadjuje, jer 
sfitnu P.~Javu susrecemo svud oko sebe u Prirodi. 
U ~ebroJenom mno~tvu vrsta, svaka jedjnka jma 
SVOJe posebne оsоЬше, uslovljene i okolnostima 
pod k<!Jitna је nastala ј razvijala se, i sredlnom 
u kojOJ pro!ivljuje svoj vek. . 

S!ISvjm је prirodno, dakle, !lto se ј zvezde 
te jedi~ke u gorostasnoj vasioпskoj zajednici _: 
OalaksiJI, svet kome prjpada ј na!le Suпce, po
na!laju па potpuno istovetan natin. Sta vi!le · 
jednol?l uotena (а to nije tako davno bilol), t~ 
runol1kost zvezda poslu~ila паm је kasnjje kao 
lzvrstaп P.uto~az .u jednom veoma zanimJjjvom 
pitanju: pltaПJU DJihove evoluc:jje. 

Tako se saznalo da postoje mlade i stare 
aveJde, zvezde u pocetnom stadjjumu svog ra- -

zvoja, i zvezde koje su davno prekoracile 
~relo doba, - koje su па pragu da 
1Zgub~ se. pred nasim pogledom. Sem 
utvrdJen~ . Је da su prve od ovih vecinom 
vrlo v~l1ke zap~emine ј male gustine, а 
naprotlv, vrlo s1tne i veoma guste. Itd., · 

qvde cemo se ukratko osvrnuti па 
пaroblo zanjmJjivu zvezdu - zvezdu 
Kocija~a (Aurigae). 1 to iz dva razloga: prvo, 
s~o ta zvezda pretstavlja jednu eklipsnu prom~n· 
IJIV~ zvezdu sa dosad najduiim (1) poznattm 
perюdom za . tu vrstu prom.enljivih, i, drug~, sto 
su .. оЬ~ komponente sjstema pravi dzinovt, od 
kOJlh ]edn~ gotovo nema premca. 

. Sa pr_1lotene karte vidi · se po\ozaj ovo~ 
d.v?Jnog s1stema: zvezda, cjji је ukupпi sred~J' · 
SЈЗЈ ?~О 3.4 privjdve v'elifine, \ezj пesto jutnt)l 
od SЈЗЈПе Каре/е (Aifa Kofjjasa). 

(1) Ako lzostavlmo zvezde CPD _ 600 ·3278 1 S ooradPS 
llao nedovo1jno lapltane. . 

О mogul!oj promeoljlvostl prlrodпlh zakona 
NfUMANN-ov potencljal 1 postaoak satellta 

U svojoj raspravl pod gornjlm пaslovom, objavljeпoj 
u ,Oodl~пjaku", Т. XLVI, Uпlverzlleta u Solljl, N. Вопеv 
se osvrce па pltaпje da 11 se, 1 ukollko mo!e prlhvalill 
gledl§te пepromeп1jivostl op~tlh prlrodпih zakona, koпkret
no Njutпova zakoпa eravllaclje, 1 u lzvodu kaze: 

, Pltaпje sta1пosll 111 promeпljlvostl prlrodпlh zakoпa vaп
redno је s1ozeпo 1 te~ko. Н. Polпcare ga smatra za ,oce
vldпo пere§lvtm•... Ustvarl, pllaпje је tesпo povezaпo sa 
kosmogoпljom. 1 sve §to Ьtsmo mogll zпati 111 recl u ро· 
g1edu raпljeg sastava vasloпe, а роsеЬпо Suпceva slstema, 
poclva па јаvпој 111 precutnoj pretpostavcl, da su dапа~пЈI 
flz1ckl zakoпl Ь\11 u vazпosll 1 u da1ekoj, kosmogooiskoj 
pro§1ostl. Bez te pretpostavke kosmogoпlja 1 lslorlska geo-
1oglja, kao пauke, blle Ь1 пemoguce, 1 u odпosu па daleku 
pro§1ost (111 buducпost) pllt Ьtsmo пеm1поvпо u agпost1ci
&am (паgаdјапје). 

1 kad se govorl о пepromeпljlvost1 pr1rodпlh zakoпa, 
uop§le se пе dotlce mogucпostl, п\11 potrebe, da se datl 
zakon mапје 111 vl§e lzmeпl, kako Ь1 se posllg1o polpuпo 
1 пajcellshodnlje podudaraпje sa materljalпlm svetom. Svakl 
zakoп је priЫI!aп, kao §lo su pr1Ьifz.пa 1 па§а mereпja 
vel\clпa, koje taj zakoп povezuje. Mnze se zato odmah po
stavltl pltaпje stalпostl 111 promeпljlvosll ,graпlce•, kojoj 
te!l aпalltlcka lorma zakoпa, s obzlrom па usavr~avaпje 
Da!lh prlbora 1 пa~lh mereпja, ako takva ,graпlca' postojl, 
1 ako је mo!emo dosticl. 

S druge straпe, aпalltlckl obllk jednog · zakoпa mo!e 
poatatl a1o!enljl olkr1cem druglh, novlh с1ојепlса odgovara-

Posebnu zanimlJivost ovog dvojnog para 
pretstavlja vet spomenuta finjenica, da su оЬе 
komponente dfjnovske zvezde. Evo P.O«<•taka о 
njima, mada rezultati nisu јо! ko?a~mr . 

Sjajnjja komponenta је manJa ро velttini. 
Njen precnik је oko 200 puta veti od ~untev1, 
Ш oko 278 miliona km, tj. u unutra!njosti zvezde 
komotno Ы se se smesti\1 Merkur i Venera па 
svojim putanjama, а ost~lo Ьi јо§ prostora. zv:ezda 
је 28 puta masjvпija od Sunca, а povritnska 
temperatura јој iznosi oko 5.500°. 

Druga komponeпta, iako slaЬijeg sjaje, pret· 
stavlja dfiпa medju d~inovima, ј jzuzev mo!da 
komponente eklipsne dvojne VV Cefeja i sistema ~ 
v 381 Skorpije, nema uop!lte takmaca. Sf!Iatra 
se da је njen prefnjk oko 10 puta vet1 od 
prefnjka sjajnije komponente, Ш oko 2000 puta 
od Sunceva, tj. priЬJj~no 2900 miliona km. Prostor 
!lto ga zaprema ova zvezda dopirao Ьi gotovo 
do planete Saturпal . 

Masa zvezde је 6ko 18 Sun~evih masa, 'а 
temperatura njene. J?Ovr!liпe jzпosi jedva 1.200', 
~to pretstavlja naJnl~U dosad poznatu povr§1Пsku 
temperaturu zvezda. 

No dvojпa Epsiloп Kocija§a izdvaja se ј~ 
ро jednoj svoj~j osoblni od ostalih z~ezda. Dok 
kod belih patu\Jaka susrecemo materiJU пeve~o
vatпo velike gustiпe, kod ovog para, а naroc1to 
vece od пjih, gustiпa је vadredno mala: priЬlifno 
јеdап mi\ijarditi deo gustine vode 1 

Sudeci ро ovim karakteristikama, slaЬija kom
poпenta dvojnog. sistema Epsiloп Kocija§a pret
stavlja svakako zvezdu koja је пајЬ\ifа potetпom 
stadijumu zvezdane evolucije. 

м. в. Protlc 

juce pojave. U gore spomeпutoj ,.graпlcl" smatramo da su 
sve takve сlпјепiсе uzete u obzlr. Medjullm, u praks1 to 
пlје moguce, 1 kao ~to је pozпato, ро1о!ај пеkе р1апеtе 
па пеЬu, парr., mo!e se predv1dell samo sa lzvesnom vero
vatпocom" .... 

U daljem lz1agaпju Bonev пagla§ava da оп po1azl od 
tzv. Neumann-ova poteпcljala, kojl se razllkuje od njutпov
skog, а\1 prllom pretpostav1ja da је оп promeп1jlv tokom 
vremeпa. Na osпovl toga оп dalje zaktjucuje, da је Suпce 
bllo пekada pulzlrajuca zvezda - cefeld; u vreme пајјасеg 
~lreпja - пајvесе zapremlпe, Suпce је mog1o jaklm pll
matsklm dejstvom olrgпutl od пеkе plaпete (Juplter, Saturo) 
materlju, koJa Је ostala u пјепој Ыlzlnl 1 lz koje su пastall 
satelltl s! dlrektпlm kretaпjem. 

Naprotlv, zapoclпjaпjem koпtraпkclje Suпca, mogll su 
па lstl пасlп postall salellll koji lmaju retrogradnl smer 
krelaпja. 

Tako је, ро Boпevu, пastao 1 Mesec, а пjegova zпаtпа 
vе1Шпа u odпosu па matlcu - Zem1ju, moze se objasпltl 
re1atlvпo velikom bliz1пom Zem1je Suпcu 1 strahovllo vell
klm pllmatsklm dejstvom. 

~to se tlce Venere i Merkura, plaпeta јо§ ЫШh Suпcu, 
а koje пemaju satel1ta, Вопеv smatra da se па to pltaпje 
moze 1ako odgovorlll па taj пасlп, ~to Merkura treba pro
sto smatrall za Veпeriпa пegda~пjeg pratioca. Odvojeп od 
Veпere, Merkur se пlје mogao odupretl Suпcevu dejstvu, 
1 postao пjegov pralllac - plaпeta, pre пеgо §to је uspeo 
da obavl jedпu jedlпu cltavu revo1uciju kao trabaпt Veпertп.-

M. В. Р. 

. ,. ~ 



• Nвlm Btвoclma Је poznato da nсн!ао nebo nlje polpuno 
tamao, da prema tome postojl lzvestao broj zrakova koji ае 
raв1pa)u ·па fesllcвma nale . atmosfere Jzazlvajucl )afe 111 • 
alaЬI)e oavetljenje no~nog neba bez meseflne. Posloje mno

.gobro)пl radovJ kojl se bave proЬiemom osvelljeпostl noe· 
nog пеЬа, а danas је aaavlm slgurпo da u ovoj pojavl 
glavnu ulogu lma паlе Sunce, Jako u obzlr dolazl 1 osvet· 
ljenje od zvezda 1 zodljafke avet1ostl. . 

Prelpoвtavljamo da te Ьltl od lnteresa saopltltl ovde 
aeko11ko rezultata u vezl аа spektrJma пotnog neba. Spektrf 
ае doЬijaJu spektografom sa вресlјаЈпо Ьru§enJm objektlvom 
male !l!ne da1jJne, skoro dvaput mапје пеgо ilo је pre~nlk 
ob)ektlva ·sllka spektra koju ovde prlla!emo doЬivena је 
objektlvom od 245 тт pre~пJka 1 260 тт !Јfпе daljJпe. 
lza objektlva nalaze se dve prlzrpe koje svetlost razlafu 
11 apektar. Vell~lпa vldiJivog spektra, lto znafJ lzmedju 

о о . 
l-=ЗSOOA 1)1.=8000 А lzпosl 26.1 тт. Prema tome prl· 
lo!eпf 11/ka је ~etlrl puta povetana sUka 1pektra koji se 
doЬija ovlm spektroj!rafom. Spektar Је sпlmJjen па opser· 
vator1jl u lk1u, (Ucc1e) predgradju BrlsJa, ра se na sJicl 1 
vlde 1 llnlje koje polli!u od gradskog osvetljeпja пеЬа i ра- . 
daju па mesUma spektralпlh llnlja fJve' . па uporednlm spe· 
ktrlma usklh traka sa g'Jrnje 1 dопје slrane od spektra not
Dog neba. 

Najja~a 11nlja u вpeklru no4пog оеЬа Se zelena llnlja 
о . 

klaeoпJka na 1..=5577 А, ~ljJ је trag jafJ od llnJje gradskog 
osvetljeпja. Опа nastaje od 1pecJjaJno nadrafenlh atoma ki· 

'aeoпlka pod dejstv.om Suntevlh uJtraljub.Jc'!astlh Ј X-zrakova 
kojl joolzuju 1 razlafu mo1ekule u v lsokJm sJojevlma а tmo
afere. Svetle llпlje u spektru emltuje atom u trenutku· po
.novnog арајапја јопа sa elektronom. Jaclna zeleпe llnJje 
varlra u toku jedne godlne: Najjafl sjaj dosti!e eetl(i puta 
godllnje: u februaru, Junu, avgustu 1 oktobru. • 

Poalc, zelene llпJje najupadljlvlje su dup1e ЈЭ llцlje DS· 
trluma па 5890 11 5896. Ove !Jnlje пајјаfе su tokom zlme 
dOk 1etl potpuno J§fezau. _ 

· Pored ov!h sjajnlh llпlja postoje 1 druge clja jaclna za
vlsl od rodiAnjlh doba, . doba dana, Suпceve aktJvnostl 1 
mnoglh druglh faktora. Pokazano 1~. па prlmer, da su ra· 
zllfltl spektrl vec'!ernjeg 1 jularnjeg notnog neba. lz iznos.a 
pomeranja Jlnjja u spektru doЬ!vena рг-Ј пarofJtom polofaju 
u odnosu па Zem1jlп magnetskl роЈ" Ьllo је mogute· da se 

Rakete ~је е а razalm uredJa)lma lzbacuju do аско 880,. ... 8ае 
Ocf nekollko desetloa 1 вtotln~ kllometara daju паm 88811 ·-r 
slgurnlje podatke о ultr11juЬifasllm 1 X-zraeJma, kao Према )eJUIOM амервчком nатевту мoryl!e је ва вв-

. atlnl 1 temperaturl u vlsoklm slojevlma, §to с!е тересавтав в једноставан начин nостиl!и високи вакуум 
olak§atJ teorlsku obradu spektara noc!nog neba. између дуп11вх зидова сnремвика течних гасова које треба 
stane podacl lz ove oЬiasti naufnog racla Ьlсе uu·••zvanrod::. 011ржати на ниској темnература. -' 
vв!nostJ za vazduhoplovstv\). . . . Цео nостуnак састоји се у спедеl!ем: У међуnростор 

. tR. Pastle1s, .Ciel et t;erre•, 1953 М 11-12) -се · yoyмnaJil& века пара која се на11ази ва темnература 
1 окопине. Она истискује ваздух из овоr простора. КоА 

' • · ~ · Р. М. Dj. температуре кључања течних .гасова који се уносе у 

Skretanje вvetloвtl u gravltaclonom polju Sunca 
potvrdjeno . 

Prema teoriJI relallvlteta koju Је postavlo AIЬёrt 
treba ofekJvatl skretanje svetlostl u polju l!'r~lvttяrt.nnA 
koje u slucaju Sunca па njegovom rubu da 
1.•75.- Vet se 30 g!)dlna sa promenljJvjm uspehom 
da dokafe . taj efekat. U tu svrhu se snJmaju zvezde 

'·zJnJ Sunca pfl potpunlm SuncevJm pomrafenjlma. 
godJne kasnlje snlma se Js'ta oЫast zvezda u toku 
.mocu Iste aparature. Samo па taj nacJn. је uop§te · 
izmerJti veoma ma1o pomeranje po1ofaja zvezda. 
Suoceva pomracenja od 25 februara 1952 go·dJпe 
Blsbrek ~Biesbroeck) sa Jerks opservatorlje је uz 
Amerlfkog geografskog naclonalnog dru§tva 1 Naval 
arch Laboratory preduzeo poku§aj da pщnocu a<~rn~•m ..... 
od 7 т !Jfne .daJjlпe dokafe Aj§tajnov efekat, kojJ је 
svemu lzgleda sasvlm uspeo. UporednJ snJmcl uzetl su 
avgusta 1952. Na!alost llkovi zvezcfa ЬШ su ne§to 
а oslm toga nlje Ыо dovoljan broj zvezda. Јеdпа 
sa lzJaganjem od 60s lmala је samo 9, а druga clje 
laganje ЬЈЈо 90s lm_a1a је samo 11 zvezda u Ь!Jzlnl 
koje su mogJe da se mere. Format ploca је Ыо 45 

·· ст. Svalra је р1оса merena dva puta. Posle uno~enja 
rencljalnlh popr avlri za refrakcjju Ј aberaciju, vodecl 
о razllcitlm daljlnam'a od Sunceva centra, ltvedenl su 
pri cemu је za plocu koja је Ьila lz1ofena manje 
upola manjJ teg. Najzad zi skretanje svetJosti doЫvenaje 
nost 1 .. •70 sa в~ednjom gre~kom ±: О. •·1.0. · 
(.Ast~~n. Journ;! , 58, Aprll 1953~. ' 

Lj. м: 

. . 
Pepeijava svetloвt 'па Мевесu 

Uglavпom od drugog do petog ј od dvadesetcetvrtog 
do dvadesetsedmog dапа Mesefeve starosti vidj se па Me
secu .pepeJjava svetlost• , Ova slaba osvetljeпost опоg de/a 
Meseceve povr~iпe, .kojl пiје dlrektпo оЬаsјап Suпcevom 
svell9~cu, пiје qJ~ta drugo do sa Zemlje reflektovana 
ceva svetJost. P.tvl је ovo tumaceпje dao, koliko је 
-јег se u starjm zapjsjma о tome maJo gov9ri -
пardo da Vjncj, Pozпato је da је filozof Posidonlos (11 v. 
pre п. е.) tu pojavu pripisJvao Mesecevoj providnosti, ali 

'· је to јо~ 1 опdа morajo Jzgle4aИ пeverovatпo, po~to је Ьllo 
1pozпate da pri Suпcevjm pomraceпjjma Mesec potpuno za
klenj ј zaniracj p'okriweni deo Sunceva kotura. 
' Јеd~п od Galllejevih ucenika, BeпedettoCastelll (1571· 
1643), usvajajucl ovo Leonardovo tumacenje, istakao је 
menJjivost inteпzlteta ·pepeJjave .svetJosti u direktnoj 
sa prlrodom onog dela ZemJjiпe povr~ine sa kojeg se od· 

сnреwввк, ова пара се коидензује ипи смр~ава, остаиља
ЈЈЬИ међупроатор готово сасвим nразан, са · nриrиском 0.1 
само 1 mm жививог стуба. • 

Vко.11ико би се вакуум смањивао због недовољног 
заnтввања, може се, по пражњењу сnремвика, оnет упум

-nавати пара а ваздух који је продро унутра може .1а 
изађе кроз један специјапни венти11. 

Примена овог патента је разноЛика: за спремнвке за 
nренос течног кисеоника, поједине неnокретне сnремнике 
и друге за које се не испnати уnотребити специјалне 
nумпе за стварање високог вакуума. Међутим, пошто овај 
с&стем захтева чврсте зидове који могу одоnети сnољном 
притиску, то је недостатак оваквих rrреносних спремника 
у њвховој noaehaнoj тежини. _ 

(. Wetraumahrt•, sv. 5/1951) 

Нове саоввце ва ракетни поrои које је изrрадиnо 
предузеhе Nort Amerlcan у САД nретстављају најбржу 
лабораторију за исnитивања на Земљиној површини. Оне 
се креhу на швнама и могу за 4,5 сек да убрзају до 
брзине од nреко 2400 км/час. Ове саовиuе сnуже за 
исnитивање падобрана, друге оnреме, материјаnа и ин
струмената nри веnиким брзинима,односио при великим 
убрзањима. 

(.Journ!ll of the ARS•, Ьr. 3/1951) 

tr 

Morylie порекло љубвчастоr слоја у Марсовој 
ат-.осферв 

~ Појава љубичастог cnoja у Марсовој атмосфери одавно 
је позната. Заnажена је тако што у пnавој и љубича

·стој светnости са :Л< 4500 А, рецимо кроз nnави иnи 
љубичасти фи11тар, ишчезавају д~таљи Марсове површине, 
иако је његова атмосфера nотnуно провидна за светnост 
око жутога деnа спектра. Овај тамни вео nокрива цеnу 
Марсову површину, па се дуго времена мисnиnо да 
Марс има nриnично rусту атмосферу. Међутим, nонекад 
су nосматрана .разведравања• која захвате мањи иnи 
веhи део површине, а ређе и цеnу Марсову nовршнну. 

Разни аутори, који су се бавиnи овом појавом љу
бичастог cnoja Марсове атмосфере, не сnажу се ни у 
norn~дy физичке nрироде nојаве ни у погnеду · висине 
на којој се cnoj наnази. Г. де Вокулер (Vaucouleurs) на 
основи Хесових (Hess) теориских расматрања приписује 
љубичасти слој кристаnима :Угљениковог снега, иако 
признаје .~~:а је тешко објаснити nромене које настају у 
љубичастом cnojy и да њихова природа остаје још увек 
загонетна. Ову претпоставку nобија Г. Kyjnep (Kulper) 
који сматра да се она не може усвојити без претnоставке 

- Ыја Sunfeva svetJost: okeani reflektuju mапје, dok pus!mje 
1 oni delovj ZemJjlne povr~Jne kojj su pokrjveni snegom 1 
Jedom, refjektuju naj,vj~e. Iz finjenice da se s proJeca, kada 
Mesec jzJazj па )ugojsfoku'kao veoma uzanj srp, vjdl jaka 

Spektar neba za vreтe sитraka (gove) 1 поси 16{17-1/-1952. pepeljava svetJost, оп је zakljuclo da u Tlhom Okeanu • 
lzlaganje notnog spektra 10 ёasova. Uporednl spektd d zl postojatl nelfj vecj кonfjnent, ~to је 1637 godiпe ј jzlozlo 

. да у Марсовој атмосфери nостоји стратосфера и адиа
батска конвекција најмање до висине од 30 km изнад 
nовршине - два усnова који према Кујперу не nостоје 
У Марсовој атмосфери. За објашњење nојаве Кујпер 
сматра да је довољна nретnоставка nостојања водених 
кристаnа којих сигурно има у Марсовој атмосфери. 

' 
0 ve, jednom pjsmu svom dobrom prjjalelju Galileju. 

kadmlитa 1 clnk.a (Hg •. Cd, Znj : Poznato је da је јо~ 1605 jz Callao u Peru-u krenula 

odrede brzlne protona koJI lzazJvaju emlsJju svetlostl. Ove 
brzlne Jzпose oko 3000 kт/rek. 1z razllke lntenzlteta Jlr/Jja 
doЬivenlh па spektrlma prl raznlm vlslnama nad horJzontom 
pokulano је da se odrede vJsJne alojeva u kojlma nastup~ 
emlslja. Zbog mnogobrojnJjJh uzroka gre§aka merenja re
zultatl јоЈ nisu sigurnJ. Navodi mo podatke о vJslnama slo· 
jeva Zemljlne atmosfere prema Barbju (BarЬJer) : LJnlje koje 
potlaa ~~ ОН atvaraju se na vJsJnama !!d 70-100 kт, ze-

o 
11nlja · 6340 А ·аа 

• -f. 

jedoa ekspedlcjja, pokгenuta od FШра 11 ~panskog, sa cilje!11 
da traft taj kontinent. Te§ki uslovi pod kojima se putovanJe 
odvjjalo, onemogucili sti De Torres-u admjraJu te flole, 
sretan Jshod · ekspedjcJj,e, jak6 izgJed~ · da је dodirnuo se· 
vernu obaJu AustraJjje, §to је Ы!о utvrdjeno Ј prJznato Jek 
1792. ·Veliko putovanje kapetana Cook-a 1769-70, 
је, ne samo zbog posmatranja proJaza 'venere preko Suj; 
ceva kotura, vec zbog ...:..· а mofda ј pre svega - jspll_ivan

1 nepoznatih delova Juzne hemisfere, jer јо§ ni tada пјЈе Ы 0 

potvrdjeno postojanje Australlje. · 
1 • 

· (N_oz. astr. _var.le, Bologna 1949) z. р, 

Недовољан број података којима данас расnоnажемо 
OJ!eмoryhyje оnредељивање за једну иnи другу nретnо
ставку. Међутим, чињеница да непрозирност почињс 
нarno иза 4500 А не може се објаснити искључиво раси
nањем и сеnективиим уnијањем уnтраљубича~те светnости 
на ЧеGтиuама чија је веnичина по некоnико десетих ми
кров~, као што је случај код водених кристаnа. Поред 
тога nитање сеnективног уnијања има веnикоr значаја и 

-у nогnеду биљног живота ва Марсу. Ако се зеленкаста 
боја nриnише биљном свету, можда сnичвом nишајима 
на Земљи, онда у атмосфери мора nостојати слој који 
he биљну hелију штитити од уnтраљубичастих зракова 
Сунца, а познато Је да водени кристаnи nропуштају све 
TIII&Ce АО 2000 А. 

6. Роаев (Rosen) пpunaze аа се об)ашн.еЈЬе .а.уба
частоr слоја• потражи у слоЈу обпП4 уrљевоr авма о 
коме је говорено у вотиКи: Улоrа прашвве у атмосферв 
падних звезда. Свакако да су физич~в ус11ови У атмо
сфери je)Uie звеце и nnанете раЗIIичвти, али вије искљу• 
чено да ]om недовољно проучени усаови У Марсово) 
атмосфери ипак омогуhавају коивекцију, ковдензацију в 
исnаравање о чему је rоворио Свинrс приnиком расма· 
трања формирања апсорпцвов~r слоја код звез.1а кпасе 
N. Стваоање, посматрано кретаље в расипЗЈЬе љубича· 
стог с11оја у Марсовој атмосфери изrле.1а .14 nотврђује 
ову моrуl!вост. Притом бв мог11о бити .u ·жутв в по~~ави 

Фотографски снимци Марса у yлmpaљyffuчacmoj 
и инфрацрвеној светлости. 

На доi!Јој слици јасно се sааажа висина Марсове 
аlll.мосфгре изн.ад аовршине снимка у инфрацрвеној 
cвemлoclllи. · · 

обnаци у Марсовој атмосфери nретстављају месну IIOH· 
).tезацију стварно из исте материје од које је и љуби
части cnoj, само су жути обnаци исnод, а nnави изнад 
овог cnoja. Код Марсове атмосфере може се претпоста
вити да у високим сnојевима имамо довољно веnику 
температуру, сnично као у Земљиној атмосфери, која би 
омогуhила посматране nојаве. Напоменимо и то да димен
зије зрна прашине у љубичастом cnojy не би биnе у 
супротности са овом претпоставком. 

Боље nознавање спектроскопских особина љубичастог 
cnoja, његове годишње; дневне и сnучајне nромене биhе 
свакако неоnходне пре но што се ова претnоставка · буде 
могnа nрихватити, каже на крају Б. Розен. 

(.AnaJes d' astrophystque•, tome \6 N~ 4, 1953) 

П. М. Ђ. 

Dlr1govani projektШ 

О dJrjgovanlm projektlllma i njlhovom napretku u SAD 
govorJ se mnogo u poslednje vreme Spomiпju se 1 neke 
nove rakete. Do danas је оЬјаvЈјепо postojanje sledecih 
raketa, od kojlh se za neke zna samo ро imenu u ame-
rickom naoruzanju: ' 

Tlp РогиС//ас Prolzvodjac Nатепа 
Terrler Mornarlca Convalr Raketa РАО 
Nike Armlja Bell, Douglas 
Sparrow ~orпaricз Sptrry 
Matador Vazduho;J1Jv:lv;э ·мзrtln 

Avlonska raketa 
Projektll za sre-
dnja raslojanja 

Snark Northrop Dalekl projektll 
Hermes Armlja G~neraJ Electric Projektll 
Lokj Bendjx Raketa Р АО 
RascaJ Valduh;эpJovstvJ Bell Avlonska raketa 
Lark . Mcirnarlca Fatrchlid Raketa РАО 

(. WeJtraumfahrt", br. 2/53) 



,..... __ ,.... 
'1 ~ се cepiiCD apii)JJe в ua вuпу npoi)J 

1 вро.uјв 110 вrpa•u paam ,RAf<·52' коЈа Је, устаарв, 
80 o6.tBICJ, 10111Ја , V-2• Ј раамерв 1:50 •• RAK·52' иs
pll)el )е оа UJMIDJII&. еа 1р1ом nресаучевим црвеном 
1')'11081 в црм110 обојеUм •еn•ввм крмевим поврwнвама 

Р118ТI .~АК·О2" 1 ~ITJ 

ДOIWI аео ракете саар•н мuи свнпеви nuoбpdo~чнl\ • 
nреuвка 50 tA. Поаетање ракете врwи се са ма.11оr стапка, 
оа.ыњем фитиа.а ко)и nа11и чврсто гориво. Ракета се 
верrикuво nеы ао висине ОА око 100 "'• аостнжуЬи 
6Ј1318Ј 04 ОКО 140 11.11/ЧОС, 

Ракета иrрачка .RAK-52' nотnуно Је безоnасна, Јер 
се ва врхунцу nутање аутоматски ОСЈаобађа rtадобраи 
коЈи је nо.еако сnушта 11а земљу. Поновним nуњењем 
'llpctllll rоривом и враhањем пааобрвичиhа у nperpaдy, 
рuета Је оnет сnремна за nо11етање. 

Ј! то Јеаве иrрачке ракетноr аоба 1 
в. м. 

* 
Joaolfenlre ralrete • Vajlllaga 

P01le uapeJnlh laplllvanja nemafklh rakela • У·2' u 
SAD, 18 ltplllvanjc jonotlerc lzgradjene su razne soпda!ne 
rakete, medju n)tma naJveta 1 najuspellja, Marltn , Vajklng• 
(Vtlllng). 

Od 1949 do 1952 godlne ltpaljeno Је u avemu u Amerlcl 
9 rakela ovog llpa koje au se medjuaobno razllkovale u 
opremt Ј donekle ро obllku. 

Ove rakete au duge 13,7 т, prei!nlka oko 80 ст а te§k.~ 
7б00 kf, ,. potlakom molora 9300 kg 1 njcgovlm radom do 
75 1ес, bnlne 6600 kтt~os. Prltom, one su noslle do 410 
kf runlb lnalrumenata 18 meren)e u atmosferl. 

• Vajklng' је mnogo doprtneo da se vlle zna о ZemiJI· 
110111 vudulnoaa omola1a оа vellklm vlslnama, da se sleknu 
lakuatva u llonalrulaanju 1 lapaljlvanju rakela, tehnld ra
lletnot motora 1 raaradl apecljalnlh metoda и merenje ц 
trtme llratllo\rajnoe leta ovog akupoceпog aparata. 

( Vld11l 1Uku па po111dnjoj stranl korlca) · 

Pretsedпlk Brllanskog iolerplanelaroog dndtva Dr L. 
lt ~pherd (Shepherd) odr!ao је nedavno predavanje о 
Londoou о opasoostlma koje u seЬI krlju kosmli!ltl zrad ое 
51010 za vaslonske putпlke, vet 1 и pllote koJI danas ро· 
ttoju Jetetl па vellklm vlslnama. 

Jol pre i!etrdesel godlna Hes (Hess) Је poatavlo hlpo
teiu da Је povetana jonlzacija vazduha sa vlslnom rezultat 
zrai!enja lz vasioпe. Otada, proui!avaпje kosmlfklh zrakova 
poat•lo је najv~ !nlja graoa flzlke. Podlzaojem Ullaooovlh 
komora balonlma па vellke vlslne, nadjeno је da је lnten· 
zltet jonlzovaпja dostlzao makslmum па vlslnama 2Ј-ЗО 

sJovlma rei!l а rei!eocl • Wlonle, о Ье а flпe Rlrl, kias tт. Rakeloa lspШvaoja vlllh slojeva almoslere, sve do 160 
rlgbt now, sweet. • koja u prevodu zпafl: Vlпl, о budJ kт vlslne, pokazala su da jonlzaclja nlje dalje rasla. 
bana devojka, poljuЬI me bal sada, slatka. 

Nale Suпce prlpada О klasl 1 srednja temperatura Ра dok је srednja vredпэst joпlzactje па povrllnl mora 
povrllnl &vezda ove klase lzooal oko бООООС, dok је Ыl.t 2 para jona/cm'/sec, па vellklm vlslпama to је raslo 
povr§loska temperalura zvezda W 40 000°, а zavr§пe па 360 para jona/cm•:sec. 
glavoe grane nlza oko 30000С. PovrAiпska tem lsprva se mlslllo da su vettna tesllca kosmltklh zra· 
zda R 1 N, koje prelstavljaju bofnu granu zvezda kova pozltlvп Ј naelektrisanlh protoпl, IJ. jezgra atoma vo· 
о lznotl oko 20000С. Njlhov spektar karakterlsti~aп donlka. Tek 1948 na§lo se da su neke od i!esllca ustvarl 
ll~lsklm mo\ekularolm lrakama koje potitu od uv,,.cclmn.,.. jezgra te!lh elemeпata, od helljuma. ра sve do gvo!dja. 
ugljenlka (1. Pored njih vlde se 1 trake ugljovodonlka 1 Sva 'OVa zrai!eпja lzazlvala su jonlzaclju malerlje kroz koju 
јаоа. Zvezde S pretstavljaju posebnu vrstu klase м. Ь1 prolazlle, odnosпo о§tесепје !lvog tklva. 

Radl obave§teoja napomlnjemo da se spektrl D:>zvoljeпa podпo§ljlva doza zratenja у - fll Х 
klaslraju prema jaflnl tamпiЬ, veclnom vodoпlkovlh zraclma, jesle 0,5 Roпtgena па radnu nedelju, оdпоsпо 1,55 
jer u najvecem broju slutajeva u speklrlma zvezda Х J()ll part јоnа{ст• vazdtrha па ООС 1 prl atmosferskom 
tamne llnlje na svetloj podlozl, lslo kao ko1 prltlsku od 760 тт !lvlпog stuba. Medjutlm, sa makslmal· 
tra. Kod klase R 1 N 1 Јо§ u neklm slutajevlma пlm lпteпzltetom od 360 pari joпaJcm•jsec, dozvoiJena doza 
klaslflkaclja se upotpuпjava 1 ро jatlпi svetle osnove јопа па radпu nedelju Ьtla Ь1 dostlguta tek kroz S пedelja. 
Ьltastom delu spektra. Pret tna pojava ugljeпlkovih No, ova doza koja se odпosl па y·zrake, ne mo!e se prl-
u zvezdama klase N ne znatl da su one sastavljene meпltl 1 па пeutrone 111 a-zrake. 
flvo od ugijenlkв. Sve su zv~zde sastavljene lz 
lsle materlje, а kojl се se elemenli najJace Dr Sepherd lzпeo је da se §tetпo dejslvo joпlz:aclje 
nom spektru zavisl od fizlcklh uslova па prlplsuje hemlskom delovanjtt. Preteraпa zracenja mogla Ь1 

z1 zvezde klase N Svlngs kaie, da је vec unШili cellju, ali se normalпo de§avalo samo to, da pro-
posmalranja spektra ovlh zvezda (Shaпe, 1928 uzrokuju takve promeпe 11 ЈЧоЈ koje Ь1 vodile пјепој smrll 
da је opadanje jatlne ·sjaja speklralпe podloge u prl poku§aju deljenja. Eksperlmentl su pokazall da su ko· 

smlckl zracl utlcali па promenu u hromozomlma cellje. JjuЬifastom delu mnogo brie nego §!о Ь1 odgovaralo 0 §tetпom dejstvu posloje dve hlpoteze, Ьllo da jonl 
peraturl povr§lne ovlh zvezda, lzvedeпoj lz atomsklh deluju hemlskl па hromozome 111 da stvaraju vodoпlk su-
1 molekularnlh speklralnlh lraka u vldljlvom delн peroksld u vodl cellje, §to dovodl do unШavaoJa enclma 
Izrazlta вpsorpclja potinje kod 1. 4500, а posle 1. 3800, а u cellji. 
ullaljuЬii!aslom delu, osnova speklra postaje polpuno nevid· Мо!е se dokazall da su Ыolo§kl пajopasnljl te§kl prl
ljlva. Naknadoa posmatranja pokaz&la su da opadanje lnleo· marni kosmlckl zraci а zallm 1 nekl sek11ndarпl, lzazvanl 
zllela sjaja podloge lde paralelno sa opadaпjem sjaja llnijt prodlranje. 01 prlmarпlh zraka u atmosferu. , 
oko 1. 4050. Iako iodenllflkQvanje ove grupe linlja Јо~ nl~ 

~ ti d tlc d 11 1 Opasпosl! od kosmi~klh zrateпja u atmoslerl 111 пјепim dovoljпo slgurno, mo .. e se uze а one ро u о ро а om· redjlm slojevima, lpak se о е mogu smatrali ~tetпlm ро fo· 
skog ugljenlka, verovatno od molekula Сз veka, cak nl za du!e vreme dejslva. д\1 па veclm udalje· 

Poreklo apsorpclnog kontlnuuma zvezda klase N oslalo пtlma od Zemlje uslovl ы mogli postali пepovoljпlji, te se 
Је do sada оеrе§епо. Da Ь1 se ono rebllo, Ыlо је polrcbno ј ь d с 
da se u Jaboratorlsklm radovlma doЬiju slicпl konlinuurnl treba postarall z11 oklope prollv ovlh zra~eп а za u u е 
\juЬitastog 1 ullraljuЬitastog dela spektra pri flzi~kim usl~ vasloпske putnlke. MedJutlm, za kопа~пе zaklu~ke ро ovom 

h pllanju potreb'no је јо~ mrюgo rada i u laboratorljl 1 u 
vlma kojl odgovaraju uslovlma па povr§lrti zvezda klase ·. vl§lm slojevlma zemljlпe almosfere, zakljuclo је svoja lzla
Iz ovak\·lh laboratorlsklh radova Svlngs 1 Rozeп (Rosen) 50 ganja Dr Sepherd. 
do§ll do zakljucka da је apsorpcionl koпtlпuttm zvezda N fiO: 
aledlca ugljene pra§lne (dlma) koja se пalazl u almosfen 
ovlh zvezda. Ova pra§lna је u spoljпoj atmosfcrl gdr 
је sasvlm mall broj atoma. Kako se ugljene fesiiC! · 
formlrajtr 1 kako se, moida lsparavajucl, dlzн па veliktl ~1· 
slou, ostaje јо§ uvek zagonetka. Kod ovlh hlad01h zvez 1 

moglo Ь1 se poml§ljatl па pojave konvenkclje, kondenz~clft 
1 lsparavanja koje imamo u Zemljlnoj atmosferl . U sva 0: 

llufaju mo7.e se zamlslltl da је sloj dlma, о kome sc 13 ~ 
u ovoj pojavl, nestabilan, promenljlv 1 da ova 11eslabll~o~ 
lz:azlva 1 promene ·koje su zapaiene u spektrlma almos 1 

пekllt ugljenlkovlh zvezda klase N. 1·u 
Molekull kojl izazlvaju gпtpu llnlja 1. 4050 1 ullra 1 · 

Ьltaste trake u spektru, pome§aпi su sa tadju. Ako se о· 
svojl normalan odnoa ovlh molekula prl рrосепјепој ~~~~ 
raturl lz llпlta vldljlvog spektra, опdа је mnogo vc.1018 ьrn· 
da au lo molekull С3 nego nekl te!i molekuli, reclmo cad~ 
zlnskl molekull С5• Medjutlm u sredi§lu ovlh oЫakв 1odмsiV 
slluaclja mo!e Ьltl potpuпo druk~lja, ра Ь1 se mo~ 0 kaft 
da pomeoute llnlje politu 1 od С6 • U svakom slllca)l\ezdr 
Svlngs, kod spektorskopsklh rasmatraпja karboпsk 111 .Zhol·i~ 
lreba uzetf u obzlr postojanje ugljene pra~lпe 11 ПЈI 
vlsoklm slojevlma. SЗ) 

(,Aonales d'astrophyslque•, tome 16, N! 4, 19 : 
" р, м. DI· 

v. м. 

Prete~a vaslonskog odela 

Novo odelo koje obezbcdjuje pllolu sпo§ljfv prlllsak 1 
potreban klseoпlk za dlsanje prolzvedeno је za ratnu mor· 
oarlcu SAD. 

Ovo odelo паmепјепо је pllolima пovlll tlpova avlona 
kojl Ь1 trebalo da 11 nevoljl пap11sle avlon па vl~lnama od 
30 km. O~rlo је uspe~no lspltano u barokomorl, prl prlllsku 
"kojl vlada' па vlsfnl od 21.UOO mt:lara. 

Као ~to se па sllcl vidi, опо је lzradjeпo od gume sa 
okrugllm §lemom od pleksljevog stakla. Odelo s~ automat
skl пaduvava u slucaju pada priliska u kaЬiпi аvюпа 111 prl 
kvaru ttredjaja za slalnl prlllsak а raspolale slalпlm klse· 
onltklm uredjajem. 

Ova oprema posledlca је polrcbc da se pllot obezbedl 
od opasпosll koja ga ёеkа, па vlslпama lznad 15.000 m u 
Slu~aju gubitka prltlska u kaЬiпl . 

Pre~uzecc Gudric (Goodrlch) koje је koпstrulsalo odelo, 
Ьavl se ovlm proЫemom vec od 1934 godiпe. NaJiell pro
blem sastojao se u lzbegavaпj~ krulosll odela prlllkom 
uduvavaпja vazduha, §lo Ь1 umnogomc smetalo pllotu u 
njegovlm pokretlma. · 

Prete~a vaalonakol odtla - larada Oudrlea 

lzrada odela је delo grupe stru~njakl, na ~elu sa К•· 
rolom Krupom, kojl su korlstlll mпoga lskustva Oudrli!a 
kao zapllvajuce patent zatvarafe, zaptlvke za poklopce avl· 
onsklh kaЬina, lskustva iz prolzvodпje mornarsklh i!lzama 
1 gпjuratkih odela lld. 

Daпas је odelo па lspltlvanju u VazduhoplovпoJ medlcln· 
skoj l1boratorljl morпarlce SAD u flladelfljl. Ofekuje se dl 
се se јо§ doЬitl u lakoct 1 jednostavnostl odela, kao 1 nje· 
govoj udobпosli za pllote, ра da се se jedпog dana njlma 
zameпltl kompllkovaпe dosada~nje kaЬine sa stalnlm prl· 
llskom kod neklll vrsla ratпlh avlona. 

Ova oprema vec zadlre u oЬiast aslronautlke, obzlrom 
da prakllcпo vec па vlsiпama lzr1ad 12 do 18 km vladaJu, 
u pogledu atmosfere, uslovl za ёoveka slltnl onlm~ kojf 
vfadaj11 u vasloпl, ра se ne mo!e ocekivall da се se vasl· 
oпska odela Ьitno razllkovatl od ovlh, namenjenlh buduclm 
pllollma lovafklh avloпa. 

v. м. 

Kolebaoja &јаја komete Poos-Brooks 
Nagove~tena kolebaпja sjaja komele Pons·Bruks (Pons· 

Brooks - vldl br. 1 ~asoplsa) zalsta su se 1 oЬistlпlla. Prema 
vап Blsbreku (0. van Blesbroeck), lzmedju 2 1 8 decem
bra sjaj komete је porastao sa 15.5 па 11 prlv. vellcinu. 
Ovo Је vec lrecl ptt! od olkrlca komete 20 juna 1953 kako 
dolazl do lakve pojave. U makslmumu lпtenzllet sjaja Ьlо 
је za oko jednu vellflntt vecl od predvldjeпa, all se u ml· 
пlmumu spu~tao 1 za 3-4 velltlпe lspod oёeklvaпe vred
пosll. Sa па§е Opservatorlje (Protlc, Ceplnac), za kometom 
se lrl put bezuspe§пo tragalo (27, 28 поv. 1 2 dec.): kometa 
olje mogla blll vldjeпa 1 А uzrok tome mo!e se пасl u п је· 
nom svakako slabom sjaju 1 granlcl dometa na§th aparata. 

lnafe, kometa је јо§ uvek u povoljпom polofaju za 
posmatraпje sa severпe hrmlsfere, 1 ako ne bttde oek\h 
пeofeklvano jaflh promeпa sjaja, Ьlсе prlslupacпa 1 ma
njlm durЬiпlma. 

М. В. Р. 
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..... 18 1t ~4'• 81 Моааt 
iiiiiL ICIIIo • 18 2.& 18dra а pretnllla, тор :" ... n~ ...... уе~- 21) alje alkalrvO 

118 ....... 81 wtde nade tlpa RR L1fot. 
81 IIA8IO odplriJatl predeo telakopom 
~=-:w: Је ~ ~ metara а r,emlka, 1 
doiiii8J8 21 jiiYideae ml~ne, Ј, и 1~ 
..., .. od 011111 kofe. • 1110111 Yldetl prvlm "-" .... -.: 

,.. radlt Је Ыо aeptl'lan. аа 1nlmclma niJe 
:'~ RR LJNН· Za~ da IU ОУе zvezcte 111184 .... ,. оЬ1 ..,1 cUtacmka telakoJN. Prema tome 
...,._ AlldroiМdlae maaJiae 1 а povetanom 
22.f tmll 11 ..н, aci11C8DO ve~ Је od 23. Pltaa)e lt 
- .. Ullko Је уК!). 

8udt Је JediiCd dol8ll 11110111 s!adl)om 11 
dl ocflmOtt 11 ОУО pltaaje. Na OIПOYU = ...аЈа pertacle 1 •1•1• uttanovto )е da u 

lldJI \oiUICib IYadaatb jata, 1vezde llpa RR Lyru 
..,.Jajalje 8 a)lma. POIIoje &aatno •t•Jпl)l crvenl сЈЉе..; 
8Мd)а koflall Је atYrd)eao da perloda ove vrate рrсм 
Ylla lwldl а popa/ICI)I 11 traje priЬII!пo аvека 200 ~ 
dolt а JIC)tiiiiКIJI 1 pertacle moкu bltl dva puta dll!e 1~ 
dael. Oatje Је Вude роkаио da eu ove poslednje 11081-
olllt prollleJII/IYe zvucle •Ja)nl)e od zvezde llpa RR L~ 
1 1о vl1111lno 18 З velltlne а folografskl za 1,5 vel ~t~~~ , 
Dnlktl)e rКeno, a)thoYa lotografska apsolutna velli!toa iiW 
_ 1.5. ()уа i!lajenkl Је na)vlfniJI korak u cetom '"
diiJOIII ruoaovanju na 010ovu po~~t~atrai!kth podataka. 
111tmctma Andromedlne magllne па ko)lm4 se ne poJavl 
1.ude ttpa RR Lyrn1, Baacfe )е otkrto promeniJive та 
u perlodom od 200 d1П4 llpa Mtro Cttl, i!IJ4 Је prlvtdoa 1. 
topafaka velltlna tai!no 22,4, 1 kako smo rekll d4 n)lhon 
1p10lutna vellttlla lzoOII - 1,5, znai!l da )е modul dlsla~ 
Aodrollledlм maaJiae 

22,4 + ·~ - 23,g 

Dakte: /UialjttiOII mo1lln• Ј• dva puto ve~a t lznoJI о11 
lm/llon11 IHI/osnlh Jiodlna. 

Apeolatoa veШ!tna kluti!пth cefetda )е dakte, Ь111 
pokenjena 11 1,5. Njlhov pravl s)aJ Је 4 pu\4 ve~l оо 
ае mlalllo Prema tome daljlпe lm se mora)u mno!lll u1 

ОУо naravno nlukollko ne modlflclra unutra!nJe ~ 
menaiJ~ Oalakstje, t/Je odredjiY4nje poi!tva па lsplllvan 
~ llpa RR L1fal. 

Med)attm, SVE ekstr4кataklli!ke dlstance, bez lzuzdh. 
1801'8ju ~е mnot/11 88 2, podr4zumevaju~l t dlstance Vell 
1 Matoe Мagelanovoe оЫаkа. Posledlce ko)e prolslltu 
OWCJII olkrl~a au mqobro)ne, а najvafntje su sledett ltlkt 

*'· 
1- Poluptetllld do slda poznate vastoпe Је dva po!l 

2 - Prttnlrl aalakllja, lzuzev nak Qalakslje. su dt 
pllranl. lalloa 1 do sada se smatralo d3 Jt А~ 
medlna ma&llna vec!a od паАе Oaloksljc. all -
ndto malo veta. Med)ullm sada tspada da ~.: 
dva pala vec!4 od naleg Mlei!nog Pula 1 fs, ...... 
dalje da au mnoкe druae tplralne magllnc ~ .... 
n/tp. М/ ne roofemo vlk smatrall da sc 11al,_ 
• nekoJ apecljalnoj, arandlozпoj gelaksl)l . ·~ 
otkrlte vrata, dakle u pravl pololaJ ubblt•Ju 
01ес!ај llltropocent.rtzma. 

а - Ouatloa 11 prostoru mora te podellll s~ 8. 
cmle 1t lllllatl)a kompllclra novlm elemeo!J$1. 

4 - lako priYidne br11ne kojlma 1е magllne 11dtl _. 
)edaa od dr~~~t ostaju nepromenjene, 11) ll1o•;a,r 
l)tae 111 dva puta vete, 4 to znaft da Ј е ~du p't 
ао VftiDt ekspan&tje vasloпe, jer laktor • u 
llorae dlmtndje povlac!l z4 soЬom laktor ~ • 
ratuaAYanJu trajanja ekapanzlje. 

' Меdја 0818/lm mпoaoЬrojnlm potledlcarтнl. n .ur• 
• latlte Jol )edaa. tqleda da 111 nagomtlavanJ4 t:'" 
dllacmllth zvuda prOI«no dv1 puta manJa u gal ~ 
IUidalm llllt8 Mletnom Pvtu. То znai!t dl su o•-t .,.с 
pad)e od llda Upl~t 18 ааЈ kulak YUIO\It , ~to Jt 
mо..ьо. • 
(PIIIIII .......,. Р. Coadwc .. а .L'AIIronomle') 

Slrt88e•-~ .. .... .... 
.. 1 • aajlateraeahll)e. Joi 811 -,. ..., f.alpa.i pacl ._. 
- SotiJ• oЬolavaU,IIDitrl)lltjp ud awa•a 11 
ЈсР8 ЬdtteW ldut. tt. aJetova pn potna •J•tnl ....... 

s.aca. ЬW и м odrecl)ta aatta kalelldarl*t po'ltu81 • 
.,.., .. )о. prlrodiiCIIII poJnoat 18 f.atpta81. • • .... 

111 od lcojiЬ Је 11 11111 plodoolt 118D1Je-t18t f ...... 
.м Р.сЈр&а . Vacmtoo и f&Jpt.tnl 11 ~· 
tr•Ja lltl\la&lh Wаи )ol mo raao priЫUoo 
l8ho odrecllll duttaa llllteve JOdlae od '1$ 
..... all Је lp8k 5oUtOYI perlodl od 1480 10-
..... pollt ko)e ЬеЩа&l lllaJ pldl opd .. 
lltl dalllm JOdlae od ЗМ dall. neclelllllll • 
"УОЈ •llettiJI Pfe nale tre. 

U blotlll naoduae utroaocal)e l&ra S1r1111 
tallod~ jedau Juupna alotru. )er n)flaa uhva· 
ljuJemo 18 mnop 1 zaltajaa NJnaaja. Т о Је 
Jeclnl od oalh zvezda pocnotu lloJ h Је tta~J 
(ttellcyJ 1718 todlae ot rlo ао ~aokrftaa)e 
JYQda, а I.Co tako Је l'rauabofer 1814 doblo 
apckllr Slllaи koJI potpuao raПka)e od 
.,.ktr1 uDU, tl.lt u upadiJive UntJe Yodl~ 
pottklo od vcЮonllll, k.tko 11 to doclll)e 
atvrdllo. lnlere8 11 n) 1 роао о )е poraltlo 
18Н aodlne, klda Је 8et8d ustenovto pctlo· 
dltaa koleЬanja njtrova polo.taja ko)e Је оо 
oЬjunlo prelposta ko• о posto)an)u ntpo 
101101 pralloca. Potr•1• и PflllocaD k1'ua аа 
Је uspehom 1 2 eoptne.. Alvao Klalk (Qarlr) 
natao )е 18-top.elttllioJ refrlktof'Om u aepo
яedno) Ыldal Slriua llbu nudku tt)e 
је kretan)e 1led«<h &odlna pocvrdllo Вestlo е 
prelpoltavke. Dakle, lrlus .1t IПoJn• zvclda 
u perlodom oЫiden/1 od SO ploa. reda)e 
raato/an)e lzmedju komponen1ta 1111011 otprtllke kollko 1 da· 
IJina lraпa od Sunc1, а putanja Је eUpll arednJe eltкentrti!ll 
noall. Glavna l'tolda ltlu А 11111 muu 2.4 ma е unca, do
pretllac, kojl Jt 11 10 prlvtdnlh Yel/tlnl manJI od t18V08 IVt• 
zde, Slrlua Н, lmaO Scall«\-e matt. Prema tome ltka raalllll 
u •J•Ju lzmtdJu 1tomponenat1 ne mok da ае оЬ)а1111 razllkom 
u maal аеко mora da poltee /а dru&lh uuoka.. Te~perature 

'197 
1920· 

1910 19) 

Раtощо Slrlu OI'OJ: proflo('o od 1920 do 1914 

оЬеЈа tomponcnata u, kao Чо pekler pollatu)e, slloro 
)ednake. ko а llm podaclma l.tt tunamo pr(tnlk оЬејu 
IVUdt,ladl temo nltl da ·lrlu ,\ lma 1 Sun~cva pretnlka, 
dok Slrtus n lma ."11110 0.03 Suott-va prt'tnllla. Kad IO go· 
Ydemo 11 mas.1ma doЫtrmo dt је RU llnt Slrluм А '4. 
dok Ј!! upanju)u~a gusllna "lrtuu fJ 10.000 puta ,.«а od 
S..n~tve guslln~. Ktda Ј• 1911 ttodlne nadjen IIJ rиulttl. 

llralo ас d1 је totllll gu Un1 m•tcrlje ttemogu~•. 111 
ubr&O 18llm •rnelo ас d• n • alom lta 1 riJt do.t\oljavl 
tak 1 •c:te stшllш:. Као ро ledlc.t нfllle gutllnc: mora, 
pttma AJn't•JnovoJ tcortjt t.:tatlvllcta, poslo/111 pocnc:r.nte 
lpcktlllnlh llolja Slrluм В ka џven m. а dlmt .Је 192S 
IOdlne laj tfl.'ktl l.t pc»mllrto)l n1 10ctlt.om te ICopu Op
ac:rvaton) Maunt Vllion 1 doleauo. Ро maltanja Slrlusa IJ 
ма llve.IC la 1nredoo ldlla. )er Jarka tllc:IIOII Slrlull А u\'dl 
ЈМео& а/аЬоt pralloc.a. T~utno је В lalled Ыldoe &llvaoj 

8181./00RAFIJ 

OodlloJu u~ ••Ье аа 1854 
U lzdan)u 'tpske ak.tdemt)e nauka 1&1 11 Је pod lll'ed· 

nl tvom akad«"mtka prof. V. V. Mllkovtta ova kort~~~o~ 1 ~ 
knJiga, 18 ro redu • 6 od oaloЬod)«"n)a. 

Pnru~o1k, neophodan _. prakll~an atroaom 1 Rd, 
udr.tf trl dela. U prvome dl'lo nalazlmo 8\·е potrtЬo ро. 
dattc~ о ra.tnlm n Ьt- klm po)4''ama v &odlnl 1~ ~. О 1 po-
d~tcl nl 11 dall 11mo .ta poJavc: 1 neЬc.~k.t tela koJ m 
posmatrlll lnrlrumtnllma, nego 1 18 ом koJe tu prtatu 
1 otom oltu. d mn0$11h dru~tlh prektl~nill kor tt О\ kn)l 
lqcl<!d4 nam k.to "ео'"' pod no un ~nje u labltcu 
efffl1 rldama Su11c1 u vekl dao u Rodlnl pod1te а pola. 
l.ajnџg ujtle, hetiOf(Jal ke lrlnc 1 dulln unц (Р. 8, L), 
ncophodnlh u ро m•11rtnje р 1f1 ne Su11CU. Tako 1 о а, 
l!illna ncllo ra~«"nom spl ku okullaclja а\· .tdl u 1 ~od.. 
vtdljlvlh u В radu 1 okolltll, un ''' u koe!l IJtotl 1 •· 
pomOЬI ko)lh aveko rnotl l.trttunall trenutatc okultacl)e 
u mutlmt v1n В rada, и koja u mиta poznal raulke 
geoaraflke dutln 1 lrlne u odn u ne IJ rad. 

U 11 d lu su kralkl rcle1111 о fi&.Oim cJttat lm1 to-
noma u ро ledrl)l: 2 godlne. 

Najиd, u 111 delu lm•mo )an lzvaltftdno lcp tlanak 
о noYim poj1t<llma na ptlro.1u 1 poreklo k е11, pl n 11· 
torn ll&umljlvlm 1 vakom oЬra10vanom latltu. 

Ш А tronoms.ko DnUI .RudJ~r 8oUco\l~· « 
otOЬito оЬ8У mlrn urednllru О dЉittzJ.:o llo Је u О\'8) 

uneo 1 Jcdan tlanak о rldu 1 plano,·lma Drutl\a, 
Tehnl~lla opr ma knJIR - harllja. 11 •llke t dlrt 

- dol 1<~ •u n1 vblnt 1 dtJu utl k о bllo "" ra 
S obllrom na mn n-o poda!Ua, ' t~nom dallh u Sпd. 

Evr. Vrtmenu, 1 jasna UP\1 t-.•a 18 )totlkenjc tl&nlb laЬtka. 
OfXIЉtfak te Ыll od 11 tl tl ne mo trualm tr nomt 
oqo 1 Ylma ljuЫI ljtma n~ 11 Jlma а• а oar to 
preporu~uftmo pc>red tal 1 а .tmpalltnc о 
OI!OtМnc - IIIUDUno alake ~- R. 
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IOdii8Je ........ Altrollo .... 
....... ,.llldJir 8olkoYII" 

Oodllo)a *upi!t111 A8lroao!Dtllot drattva .Rud)et Вo
aowtt• odr,.na Jt 28 felnu1ra • prOitOr•J•m• Varduhoplov. 
1101 м • J11plavljt. Sllupllllll u pr\auatvovall u lrJJe 
VUduJ!otllo91101 NWII JllfOIIIVI)t ppullovnlk М. Vtllml• 
rotlt 1 • 11m1 Aslronlulltllot drutlva pn!lttdlllll, pukovnllt 
К. Slvtcw 1 ttkrctar lnl. V. М.lovlt.. k8 • 1 11111111 bro) tll· 
110'18 Dra1tv1. Sllu,allnll ~ otworlo pretacdnlk Druttv8 Pll• 
llohtlll ()f R. Oenlt, kojl • 11 ~nom kr8lkom rtler8tu 
omoao .. н)wctc ~~ЏЬс 11 oЫutl aatronomiJt 1 lstro
flalke • \IRIIIOJ plol, udrhYII • 1 na olkrttlm8 neklb 
etaaowe Drullve. 

11 рiЬЈеЈ lntltl)l UpriVIIOI odЬorl, ko)l Је rattm 
,..Вtао иkteter Drult\'1, Yldl 11 d8 ~ a.ktlvnosl t>rutlv• 
• 196.1 1· Ьtl8 11ptlte118 118 dva otnovм proЫema: pokre· 
tмle llruЬ!o-popollfJICII t.laoplu 1 dоЫ)1111е lokaclje u 
podlun)t po~m~lratke iupole u PQito)ttl elмtorl)ll, uo 
1 8181DOI tlloiЬtq pavlljon8 u kupol11. 

Zahwal)u)lltt pomotl 1 urld.IIJI Attroll8ullдlolf dr11IIV1 
.-,eoul Је tromtaetnl W11tno-popuJ11nl t110p1s u atlro· 
1101111/11 1 lllronaullllu pod 1me11om • V811o111•. S8 oЬeta11om 
818Ьwt0t1Jom S.wt18 и proavetu 1 kull11r11 NRS trett Ьrо) 
t.11op1u pred8t Jt kbruer8 me8tC8 u lllmpu. 

Dntltvo Је 1181110 118 r8&11mev•n)e 1 11 Prellednlltvu 
ION0·8 l"ldl Вeoerldl. ko)e )е оЬеt110 da ustupl Drullv11 
"_.,Је u poarnalretlll 1 llloiЬenl p!IVIIJon 111 Kalemeg· 
.._ .. 11 Ndltn)lm proaloriJaml Oeoarafakoa lnatlt1111 JNA, 
ft8t М OWI) prqcll U OOVII qradll. 

OniМvo )е teeoo urld)lvalo u l(ollttevlm 1 Radnlt"m 
•lnnlltloiD, • AalronomslloiD opeervatoriJom 1 AstroJ 
801D811o-1111mttltklm 1 Matemalltklm lnalltutom SAN. Bro
&aoya povttao ае u IW Ј. u 64. 

Clancwl Uruleva odrlall au u mtn11loJ godlnl 17 Javolb 
llftdlvuJ• 1& utronoml)e 1 utro11auUke 11 Beograd11 1 un11· 
b.,.)otll Prtdav8oJime Је \)l'ltuatvovalo oko 6liOO alulalaca. 
Ovtm Ьro)CIII oЬubvaten )е 1 clkl111 od 6 predavanja odm· 
alb 118 Kolarttvom uolverzltetu..t Pohval)tn Је pop11lariи· **' rld &м Urultva prof. r.. Cul11ma u Novom Sad11, 
lloJ\m )1 ltvortna 081\0YI U Ofllnllovanje drultvtne po-
4f11!D\ct u loiDe m lu. 

081111 toaa na pltnarnlm Sllllnt'lma Drultva odmno Је 
12 1lruto1Ь predava11)1 1 oЬ.vtltenjl, od kojlh su neka Ьlla 
PfOprattne Шmovl11a 1 projellciJ•ma. Odl11teno Је ubudute 
cla м twq dr11101 petka odrhvaJII plen11n1 astaocl 
Dr11М.1 а u~nlcl u Aalronaulltklm druttvom, u ро dva 
ttrutu prtdaV1n)l, oЬivdteaja 111 aopltenja 11 оЬ\1811 
lllroaoml)e t 88tf008111111e. 

Prt4 1111) godlne Upravnl odЬor је obii&'JVIO nekollko 
llomW)I 11 poaeЬnlm &adaclma. Jedna Је dоЫ\1 11 zadatak 
OfJ8olzov811)e pokrttoe lalotьe 111 terllorl)l nale 1 ausednlb 
rtpullltlla UJ ubvencl/u repuЫitlloк S•vet1 11 prosvetu 1 
kllltur11. Orulfl је cloЬIIa о udatak prlpremu и vratanje 
•rooom\)e kao naiiiVIIOI prtdmell u•llednJu lkol11. Ova 
llomltl)a сtоЫЈа Jt lldukn)a 1 d8 pru.d pomot poslo)etem 
lllttavaltkom llldru oraan\zovanjem fer\)alnlh let•Jeva, 1110 
1 da prfpraul nacrlnufavnog proarama 1 predlog и popun11 
IU\8 poCreЬniiD n•IIY111ra pr\Ьorom u ovaJ predmeL Treta 
haiW)a doЫia )е lldulen)e d1 prtprcma llarloltkll 1 ma· 
ttlf)elom u )tdo• malu atrooomtllu tlldklopedl)ll, na osnovl 
11аь tt • l'llkl ЬrоЈ • Vellone• prlpremall malerl)al u 
nafittu • Tlllllat upocreЬIJeolb atrutnlh poJmova u ovom Ьrо
Ја•. Cetvrta koml ,,. udukna Је da oraanl&ll]t lld lllldent
•• ltkd)l ро IЬatooJ lloiJI. 

Po&to au prtml)tal lzvtlta/1 Up~~vnoa odЬor., Redak· 
dOIIot odЬor1, Ы~~raJolka 1 N'ldaornog оСЈЬоrа dala је raa
nlalcl ltlro) Upravl. Skvpatlna )е utlm usvojlla malu la· 
awa=mla, llo)l au popun)ena tatkama 11 ko]lma и 
pnidvld 11101111ta011 oanlvlnja кkcl)a 11 u11utrdnjostf, р1 
• 111 IIЬor •OVOI UpraVIIOfl 1 Nadaomog odЬora 

U 110'11 UpnY111 odЬor 11111 111 ovl tlanovl: pult:. dr. R: 
Dalt, Jwot~~. Ј~ 8 awcnslll, dr. D/. Nlkollt, N. Janllovlt, Р. 
Dlar~ '- oatwa. ОЈ. Telekl, lolf. R. VоЈЩ А. Ku~ltela 
ь.~~~ ~~101111 odЬoi; R. MllrtDCI'fU:щ, taa. 

Prn ptllaJa lkapltlм 
Altto)aautlaEOI drllltva VIJ 

Poale nep11ne go1CII11e dana avo)e ekUvnosU, Allroa.. 
atltko drullvo Vlrd11boplovnog aaveza J11goslaviJe 
је 7 mlrll о. g. avo:11 prv11 redovnu godllnJu lkuJIItl~~t, 

U prlauatvu vJJe od polovlne tla11ova Drultva, ak~ 
11111u Је olvorlo pretaednlk Dr11ltva lng. p11kovnlk I(OSIJ 
Slvtev. Qdmah polom l&abra11o Је radno pretsednlltvo 
akuplllne 11 koJe au ulll, oalm pretaednlka Slvteva 1 .Pukoy. 
11lk tng. 1(1110 Jelllltll, prof. A11te Obul)en 1 flr O)ord)t 
Nlkollt. 

Uavo)e111 је 1ame111 11 Pravllnlkll Drullva, 111 
koJt и mogu Ьlrall u potlsne tlanove Drullva 
PN~J 1 atrancl kojl 111 pokaull narotltl lnteres 
Drultv8 1 pru!lll mu IVO)II pomot. 

Potom su u prve potesne i!lanove lzabranl potpukov. 
nlk Mlhallo Vellmlrovlt, generalnl sekretar VSJ, g. Prede. 
rtk D/uren, pretaed11lk Med)unarodne astronauШ!ke federa. 
~IJe ( АР) 1 g. Jo!ef Stemer, aekretar IAP 1 pretsednlk 
Svajcarakog aatronautli!kog druAtva. 

Refer•t о dosada!njoJ akllvnostl Astrona111\i!kog druJ. 
tva, od nj~ovog osnlvanja 10 ma]1 1953, podneo је St· 
llrtl8r dru§tva lng. Vltdlslav Matovlt. 

l(artklerllutl dosada§njl rad kao potetak delatnosll 1 
relatlvno mall brpJ tlanova (51), referat Је latakao ogromnu 
pomoc Vazduhoplovnog saveza Jugoslavlje 1 tesnu saradnju 
u Aslronomaklm drultvom .Rudjer Bo§kovlc", sa kojlm 
IU do danas lzdata dv.a broJa tasoplsa • Vaslona • 

Drultvo је usada јо§ ogranli!eno na terltorlju Beograda 
1 Zemuna, all se radl na stvaran)11 aekclja 1 dole па terenu, 
11 ollvlru organlzaciJa VSJ. 

U proteklom perlod11 organlzovano Је u Dru§tvu Ш! 
predavaQja koJa su sve bolje posecena. 

0.\m toga, Astronautltko dru§tvo st11pllo Је u vezu 1 
organlzovalo rtzmenu i!asoplsa sa najuglednljlh devet slra· 
nlh aalronaulli!klh 111 raketnlh dru§tava. 

Aslronaulltko dru§tvo VSJ prlmljeno је takodje и 
tlana Med11narodne astronautltke federaclje IAF. 

Ро lzvtltaju Ыaga)nlka Du§ana Vukmlrovlca 1 druga 
Zdenka Jure§e kojl Је u lme Nadzornog odbora Dru~lva 
lllo!lo flnanslsko-materljalno stanje, potela је dlskuslja. 

Dlskualja Је Ыlа vrlo !lva 1 na osnov11 nje donetl su 
1ledetl zakiJui!cl о daiJem radu Dru§lva: 

U ciiJu omasovl)en)a DruAtva lreba potetl sa odrtava· 
n)em predavtnJa lzva11 prostorlja Dru§tva. Prlstupltl agt· 
laciJI ро gtmnazljama za upls novlh i!lanova 1 rasluranjt 
t11oplsa • Vaalona• kojl lreba da donekle nadoknadl pra· 
znlnu slvorenu llkldanJem astronomlje kao obavezпog prcd· 
mett u glmnazljama. Takod)e је polrebno 1 potetl r ad ро 
llrutnlm grчpama DruAtva. 

PoJto su l&vtllajl о radu DruAtva prlmljenl, dala Jt 
razre§nlca Upravnom ·1 Nadzornom odЬor11 1 lzabran novf 
Upravnl odЬor u aledecem saatav11: 

pretиdnlk - pukovnlk lng. Kosta Stvi!ev, potpretsed· 
nlk Dr D)ord)e Ntkollt, sekretar - lng. Vladlslav Matovll . 
ЫagaJnlk - Dulan Vukmlrovlt 1 kn)lznttar - Vo)lslaY 
Popovlt. 

U novt Nadaornl odЬor 11111 111: za pretsednlka - pu· 
kovnlk lng. Karlo Jellnek, а za tlanove - potpokovnl~ 
lnJ. Dulan Rado)kovlt 1 log. Brana Djordjevlt. 

Za prelsed11lke llruc'!nlh grupt lubranl su: 
Prof. A11te Obul)en (astronomsko-mell!orolo§ka), pukoV· 

alll lng. Svellalav Popovl~ (tehnltlta), polpukovnlk Dr. 
Marko JanJI~ (mtdlelnskl) 1 Zdtnlto J11rela (modefмskO' 
aaketaraЦJ. 

JIACIIOIIA Р, 181i 8роЈ t --__,......-------..-------,...-------

.:4-m.afel!tfka f1-0t1nt.alcaпja 
Zll.tl с1о prollrl tra~ sPOjllt IONidltJko 1 da 1to ~'"' Ьtо;о fi•ЬU•Ifo "t:."t:.O:.'!:,:;: 

tlo z•onja lta и ''' 111ot• pмtltlollflll«rlkllll rodom, fНI 1 ро111о61 sosrl•
1

stro
1
•• 111 da и..1 1111Jf, 

VASIONA otюro ON ruЬrlto IPima 111111111 osiiOIIOiftlmll 1111/llllfllllll poz 11'0 1"1 

поја posmotronJo. 
OzЫijon Olflollfstl rod "' prlt.rtorl/0 umo IOdoroiJ«<II za о..,.. ko/1 se 11/1181 Hl'f. 

Ж 1 korbl zo noa.tu toko do та и donu potlonjo .rн 11fto potll)o. NIЏ potrdttO IIOJOdltl 
11111opbro;no otkrlta ,ј do/Jot 1 blltoj proJJIJsll koJo ,. иtlnlll omaterl, medl• tolt•o 11110 1•••• 
koJa te s• o11et pomlnjatl " lstorЦI a.rtronoml/1. Ро 1 dona.r, por8 .rr• нtllt 1 '" .ra"UIIIIIIt 
/n.rtrumtnolo tojtmo и .rlulr opslftiOioriJ•. amotlflma .rtoJI па ra.rpoloi••l• llroto роЈ}• roda, 
/lr broj oџ_trvotorljo Ј• 1110mo 111011 1 0111 nl.ru u motиfllo.rll do rldo11no pratt 1110 роЈа•• •• 
nrbu zo tojt .rt nauta lnltrt.rЩt, norollto оп• za toje .ra potr~bna duplrojlltl pojtdlnofu "%: 
smotronjo, kao Jto ,., ,romtni/I'Н zнzdt - d4 • 101110 OlfO potntna. Po111ot utllllfo • он 
rlm .rlalofllllmo mo.t1 biU drapctno. 

Он godlnt 11/dtftmo Jz 11011 ztlffiЏ zonlmiJIIIO potnrotcmJt Su•co (30 /11110), f:. • 
.rtoga то/е .r11t ljublttl/1 a.rtronomtje do VASJONI polalja 1110/0 posmatrartjo, Sltllffkel&ofll!..!!.~jo, 
а ро moptnOIU 1 narodna нroPanJo 1 oЬilo/1 о po111rtlttrtjlma utollko lh IOZrtoJ• • srojoj _.,..,.,. 

POSMA TRANJE ТOTALNOO MESEtEVQO POMRAtENJA 

Као llo Је pozn1to, 11 notl lzmed)ll 18 1 19 Jan11ar1 
ovc godlne lmall amo lotalno pomratenJt Mescca. Podacl 
о ovome pomraten)ll za Вeograd dall 1u u ,Oodl§njakll 
naleg neba• 11 1954 god. Pored ostalog, ovo pomral!enJe 
Је ЫЈо lnteresantno jol 1Ьоg toga, lto је Mesec 11brzo 
posle 11laska u 1tnku okultlrao jedn11 zvezdu, о tem11 smo 
lmall podatke, а \sta zvezda 11 11 toku lolllnog pomral!enja 
ponovo pojavlla na drugoJ llranl Meseca, о tem11 nlamo 
lmall unapred daUh podataka. 

U sledeclm redovima da)emo lzvelta) о nakm posma
tran)ll ove lepe neЬeake pojave ave d11 trenutka kada Је 
naatupllo naoЬiatenje, 1Ьоg ko)eg amo prekln11ll dalje 
posmatranje. 

Posmatrall smo gollm okom 1 amatersklm altazlmulalnlm 
durЫnom olvora 55 mlllmetara sa IIVelltanJem od 40 puta. 
Mesto posmatranja )е veranda okrenula )ugo·zapadu 11 
prlvatnom stanu na Dorcolu. Almoslera је pre potetlla 
pomrac'!enja Ыlа lzvanredno i!lsta, samo )е llllo malko 
povetarca all se docnlje, Ьd u trenutclma oko poeetka 
totalltela, nеЬо Jako naoЬiafllo. Posmatr anJe )е lrajalo 2 sala 
1 10 mlo11ta - IJ. od 1 sat 30 mlnuta pt1 ponotl do З sata 
1 40 mln11ll ро pono~l. Stan)e dtepnog tasovnlka marke 
Ttssot ustanovl)eno је poredjenjem sa grlnli!klm sredn)lm 
vremenom 11 19 tasova lste veferl. 

Tok uoteolh fenomena је prelslavl)en na sledetlh 8 
sklca, па kojlma su arapsklm cllrama oznatenl nekl objekll 
na ko)e sam lokom posmatranja obrallo patnju. T•ko је sa 
1 oznai!en upadiJivl ta.mnl Orlmold/, sa 2 Jako sJajrll 
Arlstarh, sa З Kop1rnlк, sa 4 Tlho 1 sa 5 Mare Orls/um 

Sklca 1 pok1111)e alanje 11 1 ut 1 47 mlniiU llada • 
usvlm jano moglo vldell kao 11cko &amagt,av8nje. alt jol 
ае p11v8 acnlra, u oznatenoJ oЫelll na aklcl. 

Trtn11lak potellla pomraten)a IJ. 11lask1 Меис:1 11 aenk11 
notlran Је 11 1 111 1 51 mlnut - 1). za 1 m11111t docnl)t. 
Prvl defekat n1 Mesetevom kol11r11 11~ео Је па onome delu 
n)egova ruЬ. ko)l ас nal1zl od OrlmaldiJa do Artatarhl, 1to 
је pokauno na aklcl 11. 

Sklce 111 1 IV po1tu11)11 lrtnutke dodlll 8CIIIa: 88 
Orlmaldljem u 1 11t 1 ~2,3 mln11ta, 1 1 111 1 57 mtnut8 
uda је ova) 11fon11o 11 acnku. 

Sklce V 1 Vl pok1111)u od1101 acnkc prema Kopernllt11, 
koga )е ac11k1 dodlrn11la u 2 sata 1 7 mln11la 1 potpuoo ga 
pokrlla 11 2 sata 1 10 mln11ta. Na aklcl V је 11crlana Jol t 
zvezda c'!l)11 smo okllltacltU nolirall 11 1,5 m111uta pollo Је 
l(opernlk sasvlm utonuo 11 se11ku, 1natl 11 2 sata 1 8,5 mtn11tL 

Sklca Vll pokaz11jc trcn11lak dodlra Tlha 11 acnkom а 
2 aata 35 mlnuta 1 50 sekunada. 

Sklca Vlll pokazu)e najzad dodlr 1111ke 11 Mere CrlstOID 
nollran u 2 sata 41 mlnut 1 35 sek11n1da. 

U 2 sata 1 50 mlnuta poc'!ln)e naoЫaten)e all se Меаес 
ЈоЈ mote vtdetl. NаоЫаЬ:пје se postepeпo poveeave, all ас 
11 lnstrumenlu treuutak potelka tolalltela mogao lpak notl· 
rall u З sata 1 18 mln11ta, tj. za oko Џi ml11ut docniJc. 
Medjutlm u lzvldjafu 1 gollm okom stalno 11, sve do З sata 
1 26 mlnuta, IJ . do momenta kada su оЫасl polpuno pokrtll 
Mesec, mogao vldell )edan svetao srp, lako da је lzgledalo 
kao da nlkako ne nastupa lolalltel. 



Otprllla ьu Је .... dodlmll м.rе crt ..... uово 
- leYo od М..С. 11 d11rblnu J~dnu clost1 a)ljnu zvudu 
11о1а 1111 Је cllv811 utlмk lrao d8 " ponovo poj&Wit JIIDIIe 
ollulf«<)e. Ovo је ttvvno 1 Ыо llul.af pmlll obavelten)IJDI 
11о11 IIID uknadllo doЬio. 

U IIICII8UIIr t~Dfdfeta. Ьо 1 po8le OYOIIo Маес Је U 

0vt uapell IDIIIICI Sunca doЬI· 
Jeal IQ rulno fiiiOnlm ogleda· 
ltma, Ьеа montde. Sl\ke 1u pro
l~ktovaoe 11 ogl~ala poalavl)e· 
nth 01 tle u fotogralskt apar1t 
Ьu ob)ektfva, 11 Гerllu10m. 
ОоГI: Sunce 12. IX. 1939. 

Qetedllo od 6.0 cm korllooк 
otvora, r-s.o ш. 

D11110: arupa река. Ogledllo 
II,Ocm korflnog otvor1, f=22 m. 

DVA AMATERSKA SNIMKA SUNCA 

А. BERTOTA 

СУНЦЕ, .МЕСЕЦ И СУНЧЕВ СИСТЕМ 

~ и елаа • 81naa Сувц1 
C_f бот и а1 Нови Са1 -Датум БеоrраА К р а г у ј'е в а ц 1 Нн ш_ , ~IJ MAIS HSIIIЗ 311/U 113.1&3 --;;;;;;;; -~ за~ запаз иэпаз запаз 

А11р1а 
h m h m ,h m h m h m 1 522 18 08 522 18 07 h m h m h m h m h 111 

1t 504 18 22 504 18 20 
520 18 05 5 19 18 02 5 16 17 51 

tl 446 18 З6 4 47 18 33 
5 01 ' 18 17 5 02 18 14 4 55 18 09 
4 45 18 30 4 45 18 27 4 42 18 21 

МаЈ 1 430 18 48 Н1 18 45 11 4 15 19 01 4 17 18 57 
429 18 43 430 18 38 4 27 18 33 

21 404 19 13 406 19 10 
4 15 18 55 4 16 18 50 4 14 !8 н 
404 19 06 406 19 01 4 04 18 55 

JJI 1 154 19 23 317 19 20 11 360 19 82 заа 19 28 
ass 19 16 з 57 19 11 3 55 19 ~ 

21 850 19 36 361 19 32 
а 52 19 23 з 5З 19 18 3 52 19 12 

Jra 1 863 1136 168 11 32 
а s2 19 28 зsз 19 22 3 52 

1 

19 !б 
3&5 18 28 З56 19 22 3 55 19 16 

Суицt! упави 

у 8Н&К: 

Биu 20 anpua БIН31ваца 21 маја Pa1ta 21 Ју.-

Окуптац.Је cjajwaju: а8ЈфеТ1111Ц& 

При в. По)а· По.t. в р ~ м е n о Ј • в е 

Датум Зае:ца 
·~ ... .. угао Суботица Нови Са.1 Бeorpu Крагу)~вац Наш 

о 

Anpu 12 о Leon З.8 D 183 
16 q Vtrg 5.4 D 110 

Саовом D (Аисnариција) обе.tе•ево је аестајан.е 
saea,1e иза Месеца. 

Поараче .. С7вца • Месеца 

V току oaor тромесечја 6иЬе )еАИо оомр1чење Сунца. 
30 Јуна - nотnуно nowpaqeњe Сунца видљиво Је као 

nотnуно ва Једном узаном појасу који со оротеже 0.1 

централног де.11а Северне Америке, nреко Лабрадора, 

нај)ужвијих тачака Гренланда, Иса811Аа в СкаиЈIИВавског 

Поауострва, Украјине, Каспијског Језера .ао северозапа.11не 

границе ИвЈtнје. Као .11епимично помр.tчење биhе видљиво 

иs Северне Америке, са Атпавтика, из Европе, северне 

Африке н из веЬег де..а Азије. 

По.ааци nомрачења за Беоrрад: 
ь • 

Почетак помрачења 12 56.8 
Сре.11ива помрачења 14 13.2 
Свршетак помрачења 15 2З.l 

Попожа)ни угао првог дОАНр<!: ЗО1° 
Поаожајнн yr.1o последњеr ЈIОАнра: 95° 
Ве.tнчииа помрачења: 0.778 Сунчева пречиика. 

Ови nоЈtацн израчувати су за Београд, но за тери

торију НР Србије отступање у времену може бити наЈ· 

више -Зm за oб.II&CTit северозапаАНО, и највише +5m 
за обпасти југоисточно OJI БeorpaJta. 

Ток деnимнчног nомрачења Сунца. S: Сунц~. Р, : 
таqка nрвог н Р1 : тачка посае.1њег привидног 

' .IOJiиpa Месеца и .Сунца, стрепнца М1 М2 :} 
приввЈtво кретање Месечева средишта. 

h ш ь m ь m h m h ш 

22 47.3 22 50.2 22 51.5 12 54.1 22 56.2 

18 50.1 18 49.7 18 49.9 18 49.7 18 50.0 

По.tожа)ни угао раqуна се OJI северне tа•ке Месе•ееа 
~~:отура преко истока од О' .ао 360'. 

Месе•••• аеве 

Ме ва Апри.t МаЈ· Јув 

d h m d h m d ь m 
M.taJI месец з 1З 24 2 21 22 1 5 03 
Прва •етврт 10 6 05 9 19 17 8 10 13 
Пун месец 18 11 48 17 22 47 16 1З 06 
Пое.tед. четврт 26 5 57 25 14 49 23 20 46 

Месец 1 nepиrejy: З апр. 21Ь; 2 мај 8Ь ; 30 маЈ 14ь; 
27 Јув 1111. 

Месец у аnоге)у: 17 апр. 21ь; 15 мај Зь; 11 Јун 1611. 

Ппавете 

Меркур - Првих дана априла напази се још у близини 
своје вајвеhе западне елонгаuије, те се може узјутра 
видети над источним хоризонтом. У мају (8-or) стиже 
у своју горљу конјуикцију са Сунuем н почнње све 
више д.11 се удаљава на исток. Beh 9-or јуна достиже 
највеhу, са4а источну, епонrацају и постаје видљив 
на запаАу одмах no запазу Сунца . Привидне величнне 
је +0.8 н пречника 8." 1. 

Венера - Током целог тромесечја Вевера се напази ис· 
точ11о од Суиuа уЈ18љујуhи се све више 0.1 њега. 
Остаје све дуже после Сунчева запаза HIA З<IПIЈIНИМ 
хорнзонтом. Крајем јуна достиже привидну величнну 
-3.5 а пречник 14."0. 

Море - Почетком априла препази из сазвежђа Змнјовоше 
у сазвежђе Стрелца које не напушта АО краја ј у на. 
До застоја 13 маја креhс се ЈIИректно, ка истоку, а 
затим nочнње 43 се opaha. 24 ју11а Марс је у опо
зицији са Суицем. Како је тих дана и врпо близу 
Земље, ROГOJIIH је за посматрање. 

Jyaumep - Налази се у сазоежђу Бика 11 током маја 
nрепази у саэвежђе Близа11аца. В11ди се увече на за· 
падном небу, но како му се Сунце прнвиАНО при· 
ближава, почетком јуна престаје да буде видљив. 
30 ју11а у КО11)УН1щији је са Сунцсм. ПривИЈIНИ по
парни nречник му опада 011. 34."0 на 29."7 а сјај ОА 
-1.7 до -1.4 привидних вепичина. 

Саmурн - Са rра11нце саэвежђа Вага - Девојка креhе 
се ка sападу. 26 априпа долази у опозицију са Сунцем 
те се око овог Ј18Туиа може посматрати током цепе 
ноhи . ПpиBHJIHit 11опарни пречвик Сатурнs варира у 
овом тромесечју иsмеђу 16,7 в 15.9 а сјај ОА +0.4 
АО =f0.7 арив. величина. ~ 
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Др ЋОРЋЕ НИКОЛИЋ и МИЛОРАД ПРОТИЋ 

Одговорни уредник 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

ВАСИОНА,- часоnис Астрономског друштв.1 »Руђер Бошковић« н Астронау'tичког друштва 
Воадухоnловноr со веза Југославије, излази четири nyтd годиш.ье. Г одишња nретnлата 200.

динара, nоједини 6рој 60.- динара. - Чле~нови оба Друштва добијају часопис бесnлатно. 
Уредништво и администрација : Београд, Узун-Миркова 4/1. - Телефон 22-371 - Чековни 
рачун 101-Т-318, са наnоменом »ЗА ВДСИОНУ•. - Поштански Фах 872. - Власник и 
и'адавач: Бнро за nроnаганду Ваздухоnловног савеза ]у.гославије. - Штампа » Пролетер« Бечеј 

Овщ број издала ie Асmрономска oacepвamopuia у Београду 

ГОДИНА 11 &еоrрад, аnр.-Јун 19&4 

ullaш,e~и-t.~ 

Први објекат примене моје математичке 
теорије била је наша Земља оа њеном атмос
фером, о чијој нес;талној hуди сам веh гово
рио и рекао да нисам био у стању да својим 
математичким обрасцима обухватим све њене 
несташлуке. Зато сам је, као што чине фото
графи, замоЛио да се смири и начини при
јатно лице, па тек онда начинио њен снимак. 
Са њега сам могао очитати како темnература 
њеии-х слојева бива све мања са отстојањем 
од Земљине површине, но само до извесне 
висине. Јер-тако су говорили моји рачуни -
на висини од 10530 метара та темnература 
достиже свој -нимум да би изнад тоr.а слоја 
nостајала постепено нешто виша. Тај резултат 
теорије поду дара се са аеролошким мерељима 
ваздушне темnературе која су, недавно пре 
публикације мога дела, открила ту појаву 

· названу горљом инверзијом те температуре, 
Моја математичка теорија обухватила је 

и испитала механизам појаве како се годишље 
осцилације ваздушне темnературе посматране 
на nовршини Земље распростиру у висину, 
онде слабе и задоцљавају . 

Својим обрасцима могадох и!lрачунати ко
лике би биле средље rодишње темпер11туре 
на појединим упоредницима наше Земље, ме
рене у доњем слоју атмосфере, при отсуству 
свих ваздушних и морских струја . Те темnе
ратуре зову се у науци соларним температу

рама. Моји рачуни су говорили да се на упо
редницима од +41 ° соларне температуре по
дударају са посматранима. Полазеhи одатле 
према екватору, соларне темnературе бивају 
nостеnен.о све више од посматраних, а у nрав

цу_ Зем~ьюtих полова све ниже. Узрок тој 
ПОЈави . Је то што ваздушне и морске струј е 

ублажују ексцесивност соларних температура. 
Но те струје - тако говоре закони физике 
о таквим циркулацијама у гравитационом пољу 
Земљином - нису у стању да измене средњу 
rодишљу температуру Земљине . атмосфере, 
пошто топлотну количину што је понесу са јед
ног дела Земље оставе на неком другом месту. 

иојаЬ~ 
-

То саэнање дало ми је моrућиост .u ИС• 
питам поузданост својих рачуна. Температуре 
што сам их иэрачуиао нашао сам чисто тео· 

риским путем, из податка о снази 

Сунчевих эрзкова, израженој једним 
бројем, соларном константом, и из просторног 
распореда и временског тока осунчавања 

Земље. Иа тих, рачунски добивених, темnс · 
ратура израчунао сам средњу температуру 

целокупног доњег слоја Земљине атмосфере 
и добио вредност од Ј 5,2° Целзијуса. Њу .сам 
упоредио са температуром како је она доби
вена безбројним дугогодишљим посматрањима 
метеоролошких станица расутих по целој 
Земљи. Та температура износи 15,3° Целзијуса, 
разликује се, дакле, само за десетину степена 
од оне што сам је израчунао без икаквих 
nосматраља, седеhи за столом. 

1'ако сам, nречистивши та питаља, од· 
редио домет, поузданост и степен тачности · 
те математичке теорије Земљине климе и ·могао 
приступити најзначајнијој примени љеној, пи
таљу зашто и како се мељала Земљина клима 
у току векова. Јер да се та клима заиста 
мељала, о томе су, као што сам причао, пос

тојала јасна, неnобитна сведочанства и огромна 
научна литература која се, скоро цео век, 
узалудно бавила тим питаљем. Несумљиво је 
да су те климатске nромене имале разнолике 

узроке, и та разноликост тумачи огромност 
литературе о томе питаљу. Ја сам у својим 
испитиваљима обратио пажљу на љихов нај
важнији и најнесумљивији узрок ; на секуларне 
промене осунчаваља наше Земље проузроко
ван~ тим~ . што се путања Земље око Сунца, 
оријентација и нагиб Зе~љине осе према равни 
путаt?е постепено, но у току векова f1риметно, 
мељају услед привлачног дејства осталих пла
нета. То је непобитна чиљеница Небеске ме
ханихе, егзактне науке која је, као што сам 
веh казао, у стаљу да те промене астроном
ских елемената прати тачним рачуном у давну 

*) По одобрењу аутора прештампано • из књиrе 
;Успомене, доживљају и саэнања" , С. А . Н. 1952. 
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nрошлост в далеку будуhност. Радило с:е, 
дакле, о томе да исnитам како се те, астро
вомским узроцима изазване, промене испоља· 
вају у осунчаваљу наше Земље и у темпера· 
турнои стању Земљине површине и љене .ат· 
мосфере. А да одговорим на то питаље да· 
вала је Небеска механика и моја математичка 
теорија осунчавања Земље и љиме проузро· 
коваиих температура nуну могуhност. Заиста, 
у мојим обрасцима који математичким језиком 
оnисују како се топлотни зр&Ци Сунца рас· 
nоређују по Земљииом атмосферском плашту, 
у њему самом и на површини Земље, како се 
тај распоред меља у току времена и изазива 
смену дана и ноhи, узастоnност годишљих: 
доба и одrоварајуhе темnературне nромене у 
атмосфери и на Земљиној површини nојављују 
се три астрономска елемента, . ексцентрицитет 

Земљине епиnтичне путаље, нагиб Зем;ьине 
осе и отстојаље перихела од пролеhне тачке. 
Ти елементи, ·како то учи Небеска механ·ика, 
nо.11.леже вековним променама. Зато сам, ком
бинујуhи рt~зултате тих двеју научних дисцип· 
Лина, могао растуl\fачити како се те вековне 
nромене испољавају на лицу наше Земље и 
како се то може докучити рачунским путем. 

То сам nоказао конкретним нумеричким при
мером који је те промене пратио 130 хиљада 
rоди~а у прошлост. 

Полаэеhи од Сунца, прва по рЕ'ду је пла
нета Меркур. Астрономска посматраља казују 
да се она одавна охладила, изгубила своју 
атмосферу, а и своју некадаљу незави~ну ро· 
тацију. Сунце ју је, слично као Земља свој 
Месец, упрегло тако да му та планета ·пока
зује увек исту nолутину која је једино освет
љена, а друга је тамна. Када б~Ј путаља Мер
курова била савршен круг, а љегова оса ро
тације била потпуно управна на · раван тога 
круга, Сунце би, посматрано са Меркурове 
осветљен~ површине, изгледало као приковано 

на вечитом дневном небу, а ни са једне '118Чке 
. друге полутине не би било видљиво. Свако , 
место ,љегове по~ршине имало би своју сталну 
темnературу коЈа се не би мељала у току 
Меркурова обилажеља око Сунца. Ексцентри
ци·rет Меркурове елиптичне путање око Сунца, 
веhи од ексцентрицитета осталих планетских 
nутаља, има за nоследицу да Сунце, посмат
рано са Меркурове осветљене полутине, ос
цилуј.е у току Меркурове године на небу 
лево и десно, а да и гранични круr између 
осветљеног и неосветљеног дела љегове повр
wине, исто тако, врши мале осцилације. 

Све те nојаве могу се обухватити и nра
тити тачним рачуном. Исто тако моrу се из
рачунати и температуре Меркурове површине 
nроузроковане осунчанаљем љеговим, јер, како 
Меркур нема атмосфере, веза између љегова 
осунчаваља и његове . температуре врло је. јед
ноставна. Зато сам, примера ради, могао из
рачунати. да на оном .~есту Меркурове повр
wиие I<OJe добива наЈЈаче осунчаваље темnе
ратура његове коре осцилује у току године 
између 3000 и 450°, док је она на антиподном 
месту блиска апсолутној нули. Због тqга Мер
кур не може имати атмосфере јер сви гасови 

' . . 

њеви морали_ би (:е кон~ензовати на љеговој 
иеосветљеио) полути~и. ·енде тнеерма ни в.а~дУха, 
ии облака,ни живота. ниЈ. ин есантан. 

Дачеко интересантнија од. ~ога мртваЦа је 
nланета Венера. Она ~ . ОЈИМ СЈЗЈем нат~риљује 
све остале звезде;-ниЈе чудо што су Је в3811_ 
лонци називали краљицом неба, а Грци јој 
дали име своје најлеnше богиљ~. Посматрана 
догледом у доба када блиста наЈвеhим своји11 
сјајем, изгледа као сребрнас_т Месечев срп. л1111 
док се на таквој МесечевоЈ кришци разабиру 
све nојединости љегоqе рељефне површинР, 
дотле се на српу Вене~ином не види од љене 
површине ама баш НЈ:Јшта. То што видимо, 
само су облаци· љене густе атмосфере; и кроз 
најјаче астрономске догледе не види се ништа 
више. Та краљица неба обавила се дебели11 
неnрозирним плаштом. 

Приближих јој се у мислима да обрас
цима своје теорије продрем кроз огртач бо
гиље и стигнем до њеног ·тела. 'fи обрасци 
казивали су ми којом топлотном снагом и nод 
којим упадним углом Сунчеви зраци стижу 
до те сnољне површине планетине. Morao сам 
тачно израчуна•и како се топлота доношена 
љима расnоређује по тој поврщини. Но када 
покушах да те зраке пратим на љиховом путу 

крЪз атмосферу планетину, щ!ИI}ох на несавлад
љиве тешкоhе. Астрономска нау~,<а није још 
докучила колика је дебљина и · састав Вене
рине атмосфере, како је управљена оса око 
које се та планета обрhе и којом брзином. Без 
тих података моја теорија је безмоhна, а у 
хипотезе _ се не. хтедох упуштати . Зато мора
дах одустати од своје првобитне намере и 
вруhе ·жеље, а задовољити се само тиме да 
одредим границе између кој~:~а мора лежати 
температура дољег слоја Венерине атмосфере. 
То су ми омогуhавала средства моје теорије. 
Она су казивала да та температура мора сва
како бити ·виша . од 25°, а нижа од 97°. Сре 
дина између ових крајљих граница лежи на 
температури од 6JD Целзијуса. То се, о , nри· 
лике, могло и очекивати, јер се Венера креhе 
око Сунца по ужој путаљи но наша Земља и 
ужива у веhој мери благодат Сунчеве топлоте. 

До тих , _скромниих резултата могао сам 
доhи ослаљаЈ~hи се само на утврђене чиље
нице досадаљих астрономских посматраља. Да 
су биле богатије, отишао бих много даље. Када 
би нам таквим посматраљима пошло за руком 
одредити нагиб осе ротације планетине према 
равни љене путаље и дознати којом се брзи· 
ном обрhе план~та око те осе, тј. коли1<о Је 
дуг љен дан, а колико љена годишња доба , 
моја теорија нашла би ту богату жетву. Она 
би могла уhи у појединости Венерине климе 
и одредити које љене климатске зоне омогУ: 
hавају развитак органског живота и у којоЈ 
мери. Несумљиво је да се те зоне деле У 
топлије и хладн·иЈ·е а исто тако и годишња 

б ' н до а планетина. Међу љима мог.ло би бити 
таквих који имају услова за органски живот, 
можда још бујнији нр што га видимо н: 
Земљи. Но у таква разматраља не хтедох с 
упуштати. у <;воме делу да тиме не бих yr.~a· 
љио . љегов еrз_акrноцаучщ1 кара~тер. 
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.. Далеко веhег успеха пожљео сам nриме
ном своје теорије на испитиваље климе пла
нете Марса. Та, Земљи суседна, планета, при 
своме обиласку око Сунца, долази с·ваких 
800 дана у оnозицију, тј. у најближи положај 
према Земљи. Онда је љена према Земљи 
окренута полути_.на · nотпуно осветљена Сун
чевим зрацима, а на љој се кроз снажне до
гледе виде све појединости Марсове површине, 
тим пре _што је атмосфера те планете изван· 
редно чиста и прозирна. Тек овде-онде nо
јављује се у љој који облачиh. Зуб времена 
уравнио је кору те планете, збрисао са ље 
љене некадаље наборе, брда и долине, а мора 
претворио у nлиhаке и мочварне равни. Beh 
тим својим особинама, Марс је далеко погод
нији објекат за примену математичке теорије 
но . што је то наша Земља. Познајемо :и све 
појединости кретаља Марса око Сунца и ље
говог обртаља, даi.<ле љегову путаљу, нагиб 
љегове осе према равни те путаље и љену 

оријентацију у nростору, дужину љегове го
дине, време . љегова обртаја око осе, љегов 
звездани и љегов сунчани дан. У погледу тог 
кретаља, Марс има много сличности са нашом 
Земљом. Марсов дан, време обртаја око ље
гове осе, траје 24 часа и 37 минута, не разли
кује се, дакле, осетно од Земљина дана. Мар
сова оса ротације има нагиб од 25°13', близак 
нагибу Земљине осе ротације од 23°27'. 'Зато 
Марс има своја годишља доба сличне опреч · 
ности као и rодишња доба наше Земље. Но 
она се разликују од Земљиних својом дужи
ном. Марс треба, због своје веhе удаљености ' 
од Сунца, више . времена за један обилазак 
око љега; љегова година траје 686 Земљиних 
дана и 23 часа. Марсова елиптична путања 
има веhи ексцентрицитет но Земљина. Због 
тога се љегова летља и љегова зимска полу

година, мерене између обеју равнодневица, ме
ђусобно својом дужином више разликују но 
Земљине · полугодине, где љихова разлика из -

. I-LOCИ 7 дана и 16 часова. Марсова летња полу
година траје 381 Земљиних дана и 17 часова, 
а зимска полугодина 3U5 дана и 6 часова. 

Имајуhи у рукама све те податке, могао 
сам, с истом тачношhу као и за Земљу, изра
чунати топлотне количине што их току Мар
С9ВС летње односно његове зимске полуго

дине Сунце упуhује појединим упоредницима 
Марсовим и саоnштити их у своме делу ну
меричком таблицом израчунатом за сваки пети 
степен ширине, а тачном на четири децимале. 
Те тоnлотне количине су знатно мање но што 
их Сунце упуhује Земљиним упоредницима. 
То је сасвим nриродно. Средље отстоја11,е 
Марса од Сунца је 1,52 пута веhе но средље 
отстојаље Земље од Сунца, а l<ако топлотна 
снага Сунчевих зракова оnада са квадратом 
отстојаља, то је та снага у отстојаљу Марса 
2,3 пута · маља но што је на Земљи. Када би, 
дакле, ексентрицитет Марсове путаљР, нагиб 
љегове осе и ра змера дужина његове летље 
и љегове зимске полугодине били исти као 
што су Земљини, добили бисмо све податке 
о осунчаваљу Марса делеhи податке о осун
чавању Земље са : 2,3 . Непотпуна подударност 

тих елемената дошла је до тачноr_ uэражаја 
у таблици коју сам израчунао, али Је средње 
осунчаваље Марса остало 2,8 пута мање од 
осунчаваља Земље. 

Тај сумарни, осредњи, податак о осунча
ваљу Марса био је, nрирод11о,_ nоз11ат и пре 
објављиваља мога делц, и он Је био , сам по 
себи, јак аргуменат против схватаља да нц 
Марсу има живота. А баш у доба када сам 
радио на своме делу, питаље живота на Марсу 
разбукта.I!_О се у јавности, журналистнци и • 
науци до врхунца. . 

Главни заступник идеје да на Марсу има 
живих биhа био је Француз Камнл Фламариои, 
популаризатор астрономске науке и фаита~та. 
Његови списи у којима, потnомогнут СВОЈОМ 
бујном уобраэиљом, говори о житељима Марса 
и о љиховој вис;окој култури усхомешаше 
цео свет. На обе хемисфере Земљине осно
ваше се астрономска удружења да заступају 
и пропагирају љегова учеља. У Америци, у 
прозирном ваздуху Аризон.е, подиже богати 
Ловел своју звездару да оданде открива тајне 
Марса. Па и познати а 'dерикански астроном 
Пикеринг упре свој доглед на Марс. 

Ти посматрачи сагледаше својим догле
дима на Марсовој површ~ни мора, заливе, 
континенте, острва, плодне равнице, пустиље 

и оазе. Опазише како се у пролеhе те равнице 
обоје сочн м зеленилом, а Фламарион сагледа 
својим очима пурпурно руменило јесењег 
лишhа. Ловел · виде како, онде где се снег 
l<рави, отиче плавичаста вода, а познати тали

јански астроном Скијапарели уочи Марсове 
канале, смишљено у дешену мрежу правих 

линија којом су били испрекрштани Марсови 
континенти. · 

Не беше, дакле, никакве сумље: Марс је 
насељен интелигентним створењима која су га 
испрекрштали тим каналима да наводњавају 
своје њиве и да им служе саобраhају. Истина, 
ширина тих канала чинила је доста забуне. 
Да би могли бити виђени са Земље, морали 
би имати ширину од бар тридесет километара. 

Како било да било, Земљине становнике 
обузе неодољива жеља да ступе у духовни 
саобраhај са становницима те суседне планете. 
Чињени су најразноличнији предло:iи како да 
се то учини . Један од таквих предлога био 
је овај. Да се у једној од пространих равних 
11редела Земљине површине, у Сибиру или у 
Сахари, rуст,им низом светлосних сигнала обе
леже три огромне геометриске фигуре које 
би се могле јасно разабрати са Марса, а које 
би предочавале истострани троугао , квадрат и 
кружну линију. Становници Марса, чим би их 
сагледали, разумели би да су их мог ла обра
зовати само интелигентна створења . Они би 

нам одговорили сличним начином. Ми бисмо · 

им онда, геометриском фигуром и доказом, 
саопштили Питагорину теорему, а они би нам 
одговорили другим којом тековином свој е гео
метрије. Таквим оптичким сигналима саопшта
вали бисмо, једни другима, постепено све више 
и н~ше, и~то тако као што нам стари Египhани 
СВОЈИМ ХИЈероглифима саопштите целу своју тро
хиљ:~дугодишљу историју својих династија . 



Колвко се веровало у i.oryhиocт духов
еаобраЬаја се •ит~wма Марса; noueдO>o" 
()вај пример. Удовица богаташа ruзмава

предаде француској академији суму. С!А сто 
-хнљад8' франака као награду ?номе .~о1• први 
nронађе средство комунцкациЈе са КОЈОМ ' зве· 
здом, IIЗуаимајући Марс•. Та племенита, эаве
w1'ачица сматрала је да је caoбp~thaj t; Марсом 
'JOJUIK0. сиrурна ствар да је не треба нарочито 
u ИЈirрађиватll; то има . смисла у9инит~ тек 
оца када' дође на , ред друга која -~ланета. ~ 
зато француска академија расписуЈе, још н 

· сада, сваке године· с.течај за ту награду. Н~ 
аако је до сада није нико успео стеhи, упо
требљава камате те задуи6uе да ЊИМЭ ИВ" 
~ра~11 и скромније иаучне тековине. 

Фпамарион је, си-лином своје фантазије. 
залуАНО не само себе, веh 1Ј своје обожава
·теље, а још више · своје обожаватељке. Но . 
бижо је и трезвенијих људи, махом. стручнйх 
аауqника, који не подлегоше ·тој nсихози. Сам · 
Скнјапарели дозвољавао је могуhност да су 
01111 канали С/! МО . оптички феномен, . а они се 
заиста, испољише као оптичка варка. Научници 
4:ветскоr гласа, Швеђанин Архениус, Енrлеэ 
Пон~!fНКt " Амер.иканац Камбел, указаше на то · 
А8, 1<ао што је напред речено, т~мпература 
118 Марсовој поврlliини мора цемин.овно бит~;~ 
цсетно нижа но на нашој Земљи, веh због~ 
tseher отстQјања Марса од Сунца. 

fio · сви ·разлоз.и тих научннка не мoroille 
поколебати ни Фламариона, ни Ловела, ни щ
тале Марсовце. Напротив, сада су се још више 
дивили високим техничким средствима Мар
·сови)( житеља, а Фламарион и Ловел поку
шаше да недостатак Суичеве топлоте на Марсу 
надокнаде контракцијом Марсовога трупа који 
се њом сам загрева, а и , особином Марсове 
атмосфере да несметано пропушта Сунчеве 
зраке до Марсове површине, али спречава да 
Марс својим властитим зрачењем ишта изгуби 
од своје топлоте. 

То стање ствари затекао сам пишуhи своје 
дело. Било ми је ја~но да својом таблицом 
осунчавања Марсовог ваздушног плашта, ко
лико год била тачна и поуздана, неhу разо
ружати Марсовце. То hy моhи постиnи тек 
онда ако својим рачунима продрем и кроз 
атмосферу Марсо_ву, и израчунам температуру 
љеног доњег слоЈа и Марсова тла. ТакаВ" рачун 
сам, као што сам веh причао, извео са успехом 
за нашу Земљу. Моје израчунавање средње 
!fМПературе доњег слоја њене атмосфере дало 
Ј~ ":ачан резултат. У ~брасцима којима сам 
СВОЈ рачун извршио ПОЈавиле су се ове физи-
калне величине: · 

ј 

1, осунчавање Земљине атмосфере, 

2. рефлексиона способност Земље, збир 
рефлексионе способности облака, атмо.
сфере и Земљине поврwиие, 

з. трансмисиона способност атмосфере за 
Суичеве зраке, . ' · . 

~ . fРВнсмвсиона 'сп~собност а~осфере За 
$Р1Че~ . ~емљине по.вршк~е~ , , . 
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ПримењујуЬи сво~ обр~сце и на . nланет 
Ма , увидео сам да Је она пово~ни1и обј/. 
мr:ltll · nримену математl(чке теорије но IU'I'Q 

. је нaina Земља. Њено осунчавзње можемо, као 
wio-је речено, пратити истом оном т~чнощьу 
као осуичавање Земље. У · Мар~ОВОЈ атмос. 
фери скоро и нема еб.llака, or~a је I1розирна 
8 ~на рефпексиона способност веома МаЈЈа: 

. рефлексиону способност ~ар~о~е по,врщин~ 
можеvо правилно оценити Јер Је Јасно видимо. 
Наnос~тку, трансмисиоиа опосо~ност Марсов.е 
11тмосфере ~а ~унчеве зраке Је изванредно 
ее;nкка, бЈiиска Је;~~,иници. . · . · 

Од Четири фиЗикалне константе које се 
· појављу) у: у мојим обрасцима познавао · сам 
њих три с до.вољном тачношhу. Остала је, 
као непозната, ca.r.JO четврта константа: тракс

·мнсиоиа способност М~рсове а1"мосфере за оно 
зраче.ње ~оје се с~ МаР;СОве површине рас
nростире ·у интерппаиетарни простор. Heno3• 

itавање њеие нумеричке вредности омогуhило 
је · Фламариону ~ његовим присталицама да 
њоме оперишу по своме нахођењу и Марсову 
3'1'МОсферу замишљају . као какву мишоловку 
која не спречава ниуко:лико прилаз топлоте 

Сунчевих зрака тој пЛанети, али онемогуhава 
и~лаз њене . властите топлоте у интерплане

тарни nр,рстор. Пронаh·и нумеричку вредност 
те трансм·исионе способности, значило би ли
шити Ма·рсовце њиховог једин.ег оружја. 

Мислио сам да би се та трансмисиона кон
станта могла одредити спектроскопском ана

лизом гасова Марсове . атмосфере, али о хе
миској конс11итуцији те атмосфере докучило 
се о.нда веома мало, а · и данас се не зна много 

више. Зато сам сцочтка мислио да своје ра· 
' чуне кеhу моhи довести до коначног резул
тата, веh се; јадан, моратц за.уставити на nола 
nута. . 

Но, благо мени, није било 
, другц, i<pahи и . по.узданији пут 
~унаки одредим ону пресудну 

полазеhи ед ових расуђивања. , 

тако. Нађох 
како да ра· 

константну, 

Нflјупадљивија појава Марсове новршине 
су њен·е поларне снежне калоте. Beh две сто· 
тине година пре но што сам се позабавио 
Марсовом климом, опажене су око Марсових 
полова беле капе које у току Марсових го· 
ди~их до_ба мењају · своју величину. Кад 
КОЈа од обеЈу Марсових хемисфера уђе у своЈе 
зим~ко доба, бели покривач ње-них поларних 
краЈ~ва_ распростре се до преч ника од неко· 
лико хиљада километара, но чим на тоЈ хе· 
мисфери гране npoлehe, тај покривач nочиtье 
се сужавати да се у лето сузи до стотоrа 

• дела своје бивше површине, а каткада и виwе: 
То се нарочито опажа на Марсовој ј у жноЈ 
хемисфери која _има своје лето када је МаР: 
У перихелу, то Јест када се највише прибли 
жио Сунцу. · 

Та бела арнаутска кечета што их Марс 
на себе натиче извезена су о томе нема сум· 
!"е, ?д снега или, прав~лниј~ речено, од мраза~ 
l~P. је њих9ва дебљина мала. Иначе их не 6 и 
мо~~и. тако брзо иэгрицкџи Сунчеви зра~. 
K~Jit су . На Ь\ар~, З~ОГ ЊеГОВОГ веhеГ отеТ 

jiuьa од Сунца, далеко слабији · 
ио што су на нашој Земљи. 

Проучих све податке астро
номск.их· посматрања Марсевих 
по-ларних калота. Њих је, а то 

- је' tiиo несумњивр користан по

сао, прикупио и објавио сам 
Фламарион. Од тих података 
за мене је био најважнији овај. 
-Јужна снежна калота не иш

чезава nотпуно сваке .~арсове 
године. Дешава се да се · од ње 
каткад очува, виђена са Земље, 
мала бела мрља. То значи да је 
у доба жаркога лета Марсовог 
јужног nола, у данима и неде

љама после летњег солстицаја, . 
температура око јуЖноr пола 
веома блиска нули. · 

Тај стицај околности омо- · 
ryhиo ми је да рачунским пу
тем одредим дотле непознату 

трансмисиону способност којом 
Марсова атмосфера пропушта 
у интерпланетарни простор то-

' плотно зрачење Марсове по
вршине. Заиста, када сам свој 
математички образац који ми 
је давао везу између осунча
вања и температурног стаља 

било којег дела Марсове повр
шине и атмосферског стуба 
Марсове атмосфере који се 
уздиже над тим делом Применvо 
на јужни nол Марсов, а у времену љеног летњег 
солстиција, имао сам ову слику пред собом. У 
томе обрасцу биле су ми од оне четири кон
станте о којима сам говорио познате ове: 
осунчавање тог атмосферног стуба које сам 
могао нзрачунати с апсолутном тачношhу, 
рефлексиона способност Марсове површине и 
атмосфере која је, као што сам рекао, мала, 
исто тако и трансмисиону способност Мар
сове атмосфере, блиску јединици. У том об· 
расцу није ми била позната трансмисиона спо
собност с којом Марсова атмосфера пропушта 
топлоту Марсову, али ми је била позната 
температура Марсове атмосфере на његовом 
јужном полу. Она је, као што сам рекао, веома 
блиска нули. Стављајуhи ту вредност у мој 
образац, могао сам из њега израчунати тра· 
жену, дотле непознату, константу. Њоме сам 
могао израчунати какве температуре владају 
и на осталим деловима Марсове површине. 

Резултате својих рачуна саоnштио сам 
нумеричЈ.<ом таблицом. Из ње вадим ове nо
датке. Средља годишња температура Марсове 
nовршине на љеговом екватору једнака је -3°, 
на тридесетом упореднику -12°, а на поло
вима -52 степена. Средља годишња темпе
ратура целокупне Марсове површине износи 
-17 степена. 

. У летљим данима Марсово тле, па и дољи 
СЛОЈеви његове атмосфере, могу се местимично 
~Јгрејат.и до изнад десет степ.ена над нулом 
Јер његова атмосфера веома је nрозрачна. 
Јутарњи зраци Сунца растерају брзо маглу и 

Д11фуэна маглйна у Влаш11hима 

испаре мраз који је у току ноhи покрио Мар
сово тле. Диван, свеж и ведар дан озари 
Марсове пределе, а по његовом плавом небу 
пошета Сунце. Али је оно, посматрано са 
Марса, два пута мање но што се нама, на 
Земљи, указује. То Сунце светли, али слабо 
загрева. А када оно зађе под хоризонат, на
ступа нагло хлаlјење. Те хладне ноhи онемо
гуhавају, и у Марсовим екваторијалним пре
делима, не само сваки више организован живот, 

веh и сваку вегетацију. Она би могла у нај
бољем случају, таворити само у поларним 
пределима. Ту траје · поларни полугодишњи 
дан веома дуго, на севеrном Марсовом полу 
382 Земљина дана, а на јужном 306 таквих 
дана. За то време отопи се око полова снег 
и мраз па се на наквашеном окопнелом тлу 
мо~е. за време дугог лета развити вегетација 

кор Је .У стању да презими дугу поларну ноh. 
То су Једини живи организми Марса. 

Последље поглавље мога дела бави се 
темпера~урним приликама Месечеве површине . 
Ода~на Је Уl_'Врђено да Месец нема атмосфере, 
да Је обавиЈен чврстом љуском, а загреван 
~ама Сунчевим зрацима. Показује Земљи увек 
Једну те исту полутину своје nовршине или, 
боље речено, нешто мало више. Свим тим 
особинама сличан је Меркуру који се може 
сматрати Сунчевим месецо11< . Па као што је 
веза између осунчавања Меркура и темnера
туре њеrове . површине била, као што смо 
видели, врло Једноставна, тако сам, без наро
читих тешкоhа, могао израчунати какве тем-
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nературве прЈiпике впадају на. Месецу. Једина 
разпика у томе погледу била Је та што одре· 
ђеио место Меркурове површине. нема дана 
или ноhи па, према томе да ли Је окренуто 
ка Сунцу ипи не, има или вечни дан или вечну 
ноh. На Месецу није тако. Обилазеhн око 
Земље, свако место љегове nовршине долази 
у домашај Сунчевих зракова и и.ма да~ и ноh. 
Онде је дужина дана и 110hи, заЈедно, Једнака 
синодичном обилажељу Месеца око Земље, 
дакле 29,5 Земљиних дана;. Сунце сија скоро 
15 дана, а исто толико траЈе тамна ноh. Било 
је, дакпе, од интереса испитати како се У 
раздобљу Месечева дана и ноhи мења темпе
ратура уоченог ·места њеrове nовршине. Као 
такво место изабрао сам онакво где Сунце 
nролази у подне Месечева дана кроз зенит 
тога места. 

. За ИЈвршење таквог рачуна имао ~ам своју 
добро фундирану и разрађену теор.ију осун
чавања у којој је обухваhена и nоЈава спро
вођеља топлоте са nовршине Месечеве коре 
у љену унутрашњост и обратно, а која знатно 

· утиче на темnературу Месечеве . површине. 
Заиста, када се та nовршина угреЈе за време 

Месечева дана, струји топпота са Месечеве 
поврmине у љегову унутрашљост, а тиме се 
смаљује темпера_тура површине. За време Ноhи 
обрнут је случаЈ, онда се . ;оплота наrомилана 
за време дана у МесечевоЈ кори враhа ка ње. 
кој површини и увеhава _љ~ну т~мпературу, 

Та појаеа регулисана Је ~уријеовом тео. 
ријо'м спровођеља топло:е, КОЈУ сам подесно 
за свој проблем, узимајуhи у обзир дискон. 
тинуитет осунчаваља Месечеве коре, лресе
цаног дугом ноhи, и њено зрачење које се 
покорава Стефановом закону. . 

Моји рачуни говорили су о~о. Уочено 
место месечеве површине има своЈу најнижу 
температуру и тренутку када се Сунце nојави 
над њеrовим обзорјем, после дуге Месечеве 
ноhи. Она мери -53,8°. ~ подне, тј. седам н 
и по наших дана доцниЈе,. она се поnне . на 
+97,0о, да би отпри~ике Један Земљин дан 
доцније дост-игла своЈу максималну ~редност 

- од + 100,5°. При зала с ку Сунца она Је -8,8n. 
За време r.ohи настуnа нагло хлађење да би 
пред поновни излазак Сунца температура тла 
nала на своју саоnшт(\ну минималну вредност. 

Muлyfliuu Muлartкoвuh. 

2:-emijiи veJtaCfгi oateLit • 
Za s1edecih 10 do 15 godiпa Zemlja се imati 

novog pratioca ~а пеЬu, s~t.el~t~ k?ga_ се _ljudi 
napraviti ј koji bt mogao btll 11~ najvec~ mtrп? : 
dopska s11aga koja је ikada Ь11а plamra~a, 1\1 

jedno od пajstrasnijih ratnih oruzja, ~to .Ь• sva
kako zavisj1o od toga ko ga pravt. Ljud•ma na
staпjen i vidljiv sa Zemlje, оп се oko Zemlje 
obl1aziti ogromnom brzjпom. 

Ро mjsljenju najvecih strucnjaka, ovaj ve
stacki mesec - koji се bltj prebacen u vasioпu 
deo ро deo pomocu raketпih brodova - kruzjce 
duz пebeskog puta па vjsjпi od 1 8СО km jznad 
Zem1je, zavrsavajucj put oko Zemlje svaka dva 
casa. Priroda се obezbediti pogonsku snagu; po
godaп odnos jzmedju njegove b~ziпe i Zemljjнe 
gravitacione si1e odrtavace ga ISIO kao sto se 
odrtava Mesec na svojoj putaпji. Brzina sa kojom 
се se kretatj satelit, oЬlika tocka sirjпe 75 metara. 
Ысе skoro пeverovatпa ј izпosjte 7 km u se
kuпdj ili 25.300 km na cas - brziпom 20 puta 
vetom od brzjпe z.vuka. Medjutim, staпovnicj 
sate\jta nece Ьiti svesпi ove preterane brzine. 
Njjma te vasioпska staпica jzg1edali kao potpuno 
mirпo mesto. 

•) U ovom clanku је izneto, и skracenom oЬimtt, rns 
matranje poznatog nemackol{ Jnienjera Dr. V. Brauna о 
mogutnosll lzgradnje veS/ackog satcltta. Ог. V. Bratm, 
kojt sada i lvl 1 radl и SAD. glavnl је konstmklor famo
ZI" nemafke V-2 rakele. 

• Du!nl smo da napomenemo nas/m ёitaoclma da Ы 
prav/lnlje Ыlо gteda/1 ovaj projekat kao slvcr malle jed-
101 vвzlranog struёnjaka nego kao dtflnltlvno rese11je. 

Prlmedlю Uredn/Siva 

Izbor dvocasovпeg kruzпog puta - u od· 
nosu па nekj brzi, Ь!Ш Zemlji, ili sporjji kao 29· 
to dnevni kruzni put Meseca ,-- jma veliku pred
пost: iako dovoljno udaljen da. Ьi jzbe~ao ора· 
sпosti Zemljiпe atmosfere, оп · Је dovo1Jno Ь11zu 
da· pos1.uzi- kao od\icno mesto za posmatranJe. 
Strucnjaci па ov.oj vasjonskoj staпicj се - upo
treЬljuju(:j specijalпo konstrujsane snazпe tele· 
skope prikljucene za velika .optjcka stt.a, radaro
skope ј kamere - vrsiti stalna osmatraпja okeana, 
kontjпenata, zemalja ј gradova pomocu teleskopa 
Njsta пеtе proti nezapazeno. U toku svakog dvo· 
casпog perjoda, posto se Zemlja okrec~ unu.tar 
kruzne putanje satelita, dvaпaestj deo Ze miJшe 
teritorije. Ьite predmei posmatraпja staпovmka 
vasionske stanice; za svaki 24-casoi' ПI p e rюd 
vjdete .se се\а Zem\jjna povrsjпt~. 

Gledaпa golim okom Zemlja l<ојп sc 11alazi 
1.800 km nize, izgledace 'kao ogrom11a 11 zare 113 
lopta. То се ЬШ zastrasujucj jzgled. Na. stra~~ 
Zem1je па kojoj vlada dап, ljudstvo vas10!15 
staпice се vjdetj svetle bele komadjce оЫаспоg 
pokrjvaca koji reflektuje suncaпu svet!osl. I~n~ 
tiпenti. te se pokazivati u seпkama sjvog 1 mr .~; 
ogranjcavajuti plavetпil'o mora. Sevema А 11_1 еГI c'i 
te j~gledati kao grao ј zeleпa zakrpa pr uz aJ~o
se do snegom pokrjveпih planjпskih vепас~ е 11 
cky. А jedan polarпj vrh - ma koji на ko ll;ep· 
to vreme bude leto - poka.zace se !<ао zяs \е · 
ljujute Ьео, tako svetao da se п е Ьi тоgзо g oi 
dati golim oko~ Na strani zem1je gde v!acla ~се 
gradovi се se sasvim jasno videtj kao tre per 

0
[11· 

tafke svet\osti. Okru!ena maglovjtom atщosfer 

RtJhtna .fetllh:a fon Rraana ZtJ 
putovaaje od Zemtje do veltafkog 

sateltta 1 natrag 
FJrst ftage - prvl stupanj 
Nltric a~ld - azotna klsellna 
Hydrogen peroxlde tanks -

spremnlk vodonlk perokslda 
StaЬIIIzer fln (vertlcat controll -

repna povr§Jna (verllkalno uprav
ljanje) 

Exhaust outlel - lzduvnl otvor 
Pumps for hydrazlne and nitrlc 

acld - Pumpe za llldrazlп i 
azotnu klsellпu 

~· -----· 
Propulsloп motors lncludiпg swi

vel mottnfed rocket unlts for 
steerlng - Pogonskl molorl 
sastavljenl lz raketa obe§enlh н 
zglobovlma radl нpravljaпja 

ј 
.... : ... ·:'.~ 

·_ . ..::..~.-.--~ 

Paracllute compartmenl - pro
stor za padobran 

Slabllizer fin (lюrlzoпlal control) 
- repna povr§lna (lюrlzoпtalпo 
upravljanjc) 

s 
f 
с 
о .. 
~-
' 11. Second stage • dr11gi stнpanj 

Vertical stabllizer - vertikalпi 
stablllzator 

Nltrlc acid - azotna kiselina 
Pumps ·for l1ydrazlnc and 11ilric 

acid - рнmре za hidrazin i 
azolne kiseli ne 

:~ \WI~'ft ...r · О f •.-Q'VI 
1
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Swivel mounted rocket molors for 
stecrlng"(foш unit of three each) 
- ruketпl motori obe§eni 11 

zglobн radi нpravl]anja (cetiri 
grupe ро tri) ' 

22 rnain propulsloп rocket rnotors 
- 22 glavna pogoпska raketna 

• rnotora 
Иydrogen peroxide for ршnр tш

Ьlnes - vodonik peroksid za 
turЬ!ne purnpe 

Landing !!ар - kril ca za slctaпjc 
Rнder - stransko kormilo 
Thlrd stage - tr e ci st e p e n 
lnstшment cornpartrnent - ode-

ljenje za instrнrnente 
Pilot conopy - pilotska k a Ьin a 
Personel space · prostor za posadн 
Cargo space - prostor za prlljag 
Nltric acid - azotna ki se lina 
Nltrlc acid and hydrazin pumps 

- purnpe za a zotnн kiselinн i 
hldrazin 

Four rnaln propulsioп rnotors ancl 
one crulslng rnotor - cetiri 
glavna pogonska rnotora i jedan 
za krstareh]e 

1 . 1,- -:..· ·, 
~ ~ ~irr)l/'o')t'iftl ~fP();ri 'H '~l".f j 
~ -:: uмщ,щfi" r .. ,. - f'V!•"t#"'p r o,.,~~") . Ј 

velikim okeanom vazduha u kоше ш ј zi vimo 
Zemlja се Ьitj uol<vjreпa potpuпjm crпj\om 

prostora. 
Ne postojj пj sta шj sterioz пo u pogledu o

stvarenja sate\jta, posto ј е prvj korak u tom prGv· 
cu vec ostvareп . Na оsпоvн danas пjeg z п а пј а 
jпzenjera, potrebпi su samo za vrsпj п a pori ј п о 
vас, а za сео posao' Ьi Ьilo potrebпo 1 О godjп a. 
Troskovj Ьi Ьilj 4 mjJjjarde dolara - oko dva 
puta veCi nego za atomsl<u ЬоmЬн, а \ј m aпji пеgо 
cetvrtiпa cene za vojnj materija\ п а ruсеп od Od
brambeпog departmaп a, SAD tokom za dпj e po
lovjne 1951 godjпe. 

Najpre Ьi паm Ьila potre bпa ogromпa ral< eta 
koja Ьi Ьila н stanju da pre11ese posadu ј ~О јЈј 
40 tona prtljaga na " dvocasovnн " l<rн z пu puta пju 
Ovo moze Ьitj ucjпjeno ako se ral<eti omogucj 

. da do.stigne brzjnu od 28.000 km па cas. 

Da \ј се Ьiti mogнc e da se postjgпe ova fan
tastjcпa br z jпa? Raketa W А С Corporal , koja po
lazj sa поsа V-2 ј jde do 400 km v i s jп e, poka
zala је sta mj tr eba da urad jmo al<o ze limo da 
drasticпo pov ecamo brz jnll ra kete. WAC ј е star
to vao sa svojjm sopstvenim mo!oroш н momentu 
l<ada је \1-2 pos ti gao svoju шaksima lnu brzjnu. 
Као sto ј е raпije пapome nllto, ovakva kошЬiпа 
сјј а 1 1 az v a п a ј е "dvos tepe11a rake ta"; s tav lj a пj em 
dџos t e p e п e ral< etc п а d ru g н , mi dоЬјј ашо troste
peпн raketu . Tros tepeщ raketa Ьј mogla н t rostru
cjti br z iпн dоЬiј еп н sa mo j e dпos tepenom ra ketom 
sto Ьi Ьilo doџo \ jno da tr eca rake ta pos taпe sa
te\ jt. Ali ро pr orac u п i ma 011a kva t ros t ep eпa ra
keta Ьi Ьil a је d па grdosjja. Za mjs\ ite velicjnu 
ovog ogrom 1юg t rostepe п og ral<etп og broda: уј. 

soi< ј е ?О metara,- vis jпa d џadese tcetv orosprat
Пic e . NjC'gova osпo va i z пos j 20 metara u prec-



............ lwodl - •oro il8a teJiaa 11ао 
NJeaova trt 0110111118 jlo-

...... - 8ftcliltl nde icolnblnadjom uotne ld-
lddl~uiJIIL ОУ8 poconska corlva se аЬ1 
11ketne IDOiore pomota taaЬo-piUIIPL 

.UIAIIPDO 51 rakelnlh motofl, lcoji etvaraja potild 
tona, pogooe prvi trpen (repni deo) 

8IOiori trole ukupao !\.2~ tona pocODikoc 
pma а neverovatno lcratkom vremenu od М 
ieln8de. Talco, u manje od minula i ро, rakela 

7&' ukupne teJine. Druci stepen .(srednji 
~ montlran na vrhu prvoca. ima 34 raketua 

aotun 11 potilkom od 1.75U tona, i potrolnlu 
170 tona POCOII ko~ goriva. Оп dejstVUJt 

t8IDO 124 sekunde. Treta i zadnjl tepen (n0111i 
-~ lco,ti prtnoel poudu, uredjaje i korlstan te
nt. ima 6 raketnib motora sa ukupnim potiskom 
od 2.Ю tooa. Ovo .telo• ill kablna raketnoc 
twodt nosl 90 tona pogonskoc goriva, ukljufu· 
)utJ obllnu rezervu ~• vra~nje na Zemlju. Ovaj 
ileo је а staaju da prenese prtljag ili koristan 

od oko 36 tona na dvo~asovnu putanju. 
' R predvidja povratak, nosni deo fe doЫti 

krOI t1itna aerop._n kim. Ona fe Ьiti upotreЬljeoa 
18180 u vreme sletanja, posle ponovnoc dolaska 

ato11 feru. 
Oodinall'a, pre nego tto se ostvari stvarno 

I!Oietanje, mall raketni brodovl, nazvanj nosв~j 
lattrumenata, Ьite otpo4jljani na dvofasovnu pu
taaju, Onl te tamo. krutiti, !alju~i па zemlju in· 
formacije pom9tu istih elektritnlh siatema kojj 
18 vtt а upoireЬI u sadalnjim raketama. Na o

OYU tako doЬijenih podataka, nautnicj, astrono· 
mi i lnleпjeri, zajedno sa strufnjacima iz vojnog 
vudahoplovstva, konstrujsafe kompletan ogroman 
r~ketni brod koji nosi koristan tereL 

lzЬor mesta poletanja pretstavl)a drugj pro
bltm. Zq veJjkog broja pomo~n1h uredjaja -
Ьо rtzervoari goriva, ma!lnske radionjce kao i 
riCIIo, radlr, astronomske ј metereolo~ke stanjce 
- potreЬan је ogroman prostor. Dalje, bjtno је 
da zЬос ruloga kojj te Ыti kasnije objalnjeпj 
flketni brod leti preko оkеапа za vreme prvog 
dela leta. Mati posed USA poznat kao Johnslon 
01trvo u Paciliku ili pollgon vazduhoplovstva о 
Сосоа, Ftorida, matraju se od strane stru~njaka 
klo pocodna mesta. 

Telki raketni brod је, па mestu poletanja 
postavljen na velikoj platformi. Sa nafnom bu
kom koja te fUje nekoliko kjlometara dalje ra· 
•etni brod polako se podi!e - lako polako da 
а tvari on u prvoj sekundj prelazi manje od 5 
metara. Postepeno, medjutjm, on pofinje da do· 
blja brzinu i 20 sekundj kasnjje оо se guЫ u 
oЫadma. ZЬо~ ogromnog ubrunja, koje fe se 
deaitl jedan manut kasnije, posada - smeltena 
1 aosnom delu - lelala Ьi kod poletanja u sto
llama Uc:em na core. Zbog toga је za vreme 
eelol Jeta do dvotasovne putanje rakeb pod 
lloatrolom automatskog !iropilota. Runi manevri 

neaae leta treba da budu tako tatni i prec:izni 
lo mole poveriti samo automaliшa. 

POIIe krltkCJI vremen kок iutervlla, auto.. ~ir.::· lot 118111en1ft raketu аа р=· 84 И• 
: 1 od poletaajl; аа Је о prvoc 

.,_ _..... nketai Ьrod ае llrett 
... od • .5 stepeal. 
l(8dl llketll Ьrod dostigoe visinu od 40 ь" 

i8llte bnla• od 2.3 ltm ~ sekund! Ш 8.500 ь" 
• ем. 0а Ы .е oшogatalo gomjam stepenjiDa 
с1а se otWe od prvog stepena, potisak istog tre
ЬI da Ьucle aaiJeD skoro па nulu. Motori drugog 

pena 11Cfa potlnju da rade i !"а lzmedju sacta 
neapotreЫjivoc prvog stepena 1 ostatka raketnog 
Ьroda је prekiпuta. Repni deo pada, dok gornJ 
atepeni raketnog broda produ!avaju. 

Ров1е odvajanja, trakasli padobran, na~injen 
od mrele f.ne telitne lice, automatski se oslo
Ьadja od prvog stepena. Ovaj padobran irna 
pretnik od 65 metara ј poste~er1o usp_ora~a repnj 
deo, koji produlava da se dale dosbluC! visjnц 
od 64 km pre nego lto pofne polako da se spu§ta 
Poito repnl deo mole Ьiti nepopravJjjvo o§tecen 
ako udari u tvrstu zemlju (ј mole biti osjm toga 
1 opasan) potreЬno је da prvj deo puta bude 
iznad mora. Posle spultanja prvog stepena u vodu 
оп ае vadi 1 vrata nazad па mesto poletanja. 

lst" procedura se ponavlja 124 sekunde ka
snjje. Drugi stepen (srednjj deo) pada u okean. 
Rakefnj brod u to vreme ima visjnu od 64 kщ 
i nalazi se 530 km od mesta poletanja. On је ta
kodje postiiao strahovjtu brzinu od 23.000 km 
na fas. , 

Sada tre~i i zadnjj stepen - nosni deo ili 
kaЬina - produ!uje krelanje sa svojim sopstve
nim raketnim motorima. Tafno 84 sekunde posle 
pada drugog stepena, raketni brod koji se sada 
krete brzinom od 30.000 km, posble visinu od 
100 km jznad zemlje. 

Na ovom meS\u moramo se setiti sliёnosti 
jzmedju rakete ј metka pu§ke da Ы razumeli sta 
se de§ava. U шomentu kada raketa doslize brzinu 
od 30.000 km na ~as, na visini od tno km, mo· 
tori se jskljufuju ~ak i ako gorivo nije ulroseno. 
Raketnj brod produ~uje ро putanji bez роgопа 
dok ne dodje do 1800 km iznad zemlje. 

Ovo је najvj§a ta~ka; u ovom slucaju ra
keta је prella tafno polovinu puta oko Zemlje 
!afunaju~i od mesta ga§enja motora. ~aketni brod 
Jt sada na dvofasovnoj putanji na mestu gde 
mi planiramo izgradnju vasjonske staпice. 

К~о izvanredna finjenica ostaje da је za. sve 
ovo b1lo potrebno samo 56 minuta za koJe 1е 
vreme raketni brod pod pogonom samo 5 minuta. 

Sa n~eg uzvi§enog mesla na visini ос\ 1 .800 
km posad1 raketnog broda izgleda kao da sc 
Zemlja okrefe jedhom u toku dva casa. Ovo 
brzo okrttanje kugle је znak strahovite brzinr 
~ojom ае raketnj brod krete. Zemlji је u stvar1 

ЈО! uvek potrebno cela 24. ~asa da jzvrsi jedno 
obrtanje oko svoje ose, а raketni brod ucioi 12 
~brtaJa oko Zemlje za isto vreme za koje zemlp 
J&vrl• samo jedno. · 

. Sada P,otjпjemo da istovarujenю 36 too~ 
prtl)aga kOJI smo mi poneli gore sa na.rn a. А 
kako 1. g~e ~ето jstovaritj ovaj matertJЗI ? ~~ 
postoj1 rulta drugo osjm mraka ј prazпo~ prou· 
tora svuda oko nas. Тeret jednostavno 1zьас. 
Jemo lz broda. Sto se ti~e prtljaga оп tako~J~ 
pottajt lltelit. То iatp va!i i н flanove posa е 

.._. 111 IJCied ........ odda 1 ld8eoaik • 
-ctiunje, oni mog11 oetavill ratelni brod 1' ploYitt 
okolo Ьеz oslonca. 

Ьtо kao lto fovek па ZemJJi nije svestaa 
cfl se оп krete zajedno 88 ZemiJom oko sunca 
bainom od 100.000 km па taa, tako jsto i ljudi 
а raketuom brodu nisu avesnj fantastiene bnlne 
kojom se oni kretu oko Zemlje. Ali aaprotno 
1jadima na Zemljl, ljudi u vasioni ne osetaju 
4eJstvo gravjtacione аа~е. Ako jedan od njib, dok 
radi, padne, to Ьi balo daleko manje ozblljno 
neco kad ае fovek oklizne sa akele. Padanjem 
tovek doЬija vrlo malu brzinu• u nepredvjdjenom 
pravcu. On mole sebe zaustaviti teoriski, pucajuti 
revo\verom u pravcu njegovog neoprezno~ 
pokreta. Ali u stvarnoj praksj odelo fe blti 
opremljeno maJjm rвketnjm motorom. Оп Ы 
mogao takodje upravljati sam sob;)m jspu~tanjem 
mlaza saЬijenog kjseonika jz .rezervoara. Vrlo 
је verovatno da ~е Jsvakl tlan posade jmati 
izvesno obezЬedjenje koje te ga privezatl za 
raketu dok radi. Alatj koje on upotreЬljava Ьlte 
takodje ufvr~~eni za njega utetom. 

Vasjoпskj ltudi ~е pocetj da slafu opremu 
donetu gore NJjhov rad се protecj u apsolut· 
nom miru jer nema vazduba koji Ьi prenosjo 
zvuk. Samo onda kada ljudj rade na jstom ko· 
madu materijala, kad ga zajedt10 dodiruju, jedan 
се Ьiti u mogucnosti da cuje larmu u~jnjenu od 
strane drugog, zato §to se zvuk provodi kroz 
materijal. Oni се Ьitj u stanju da razgovaraju 
medju sobom putem "dtepnog" radja, Prtljag 
se lako pokrece. Ne postoji tetjna niti trenje. 

Оа Ы rakctnf brod stfgao па .dvotasovrш putanju', koja 
te Ыll udaljcna 1800 km od zemljc, Ысс potrebno da ra
ketrll motorf daju pogon na delu putanje .А •. Osfafl deo 

puta Ысе prevaljen lnercfjom 

. Koristan teret raketnog broda nece Ьiti do
V«;>IJan da se zapocne konstruisanje ogromne, sa 
trr palube, 75 metara sjroke vasionske stanjce. 
Bite .Polrebna mnogo veca koJjtjna materjjala. 
Dru~1 raketni brodovj, svi proracunatj da stignu 
do •.ste tacke, donece ostatak prefabrikovanog 
satel~ta. Ovo се Ьiti jedan skup poduhvat. Za 
svak1 raketni put kostace vise od pola mi\iona 
dolara samo pogonsko gorivo . 

Ро _jednom projektu, stanica se sastoji od 
~ od~IJaka nacinjenih od elasblnog najlonskog 
• plas~tcnog platna. Svakj od ovih odeljaka је 
ne~vasan uredjaj. kojj се kasnije, posle zdruti· 
YIDJI u zatvoren1 prsten, obezbediti od~jak sli· 

е.а 81108 lll&ljнo8 • pod ... lcnw 
se utavao Ьrodsld ~. 091 odeljd 
doneti na putanja u lkapljlao8 
totak bude 1811avljeo 1 prlt.rttea. • 
oncla aaduvaa kao automOblJIU 8111118 • 
oego noraaaloial aiiDOifenkiJn prili8koal. 
pritlaalr aete umo oЬeiЬediti ataa08fena 
moJe koristitl za diuoje u aautrllajoltt .n•~! 
vet te pretatavljllti i aoseeu konltrukdj .. 
fera te u stvari ialati da Ьаdе obaovljeм 
le ljudi unutra potrole. 

Na fvratoj zemljl, vetlna 11811Ь dneYalll 
tiVIIOiti је ualovljeaa telom. U vasiooi, aмCIJalil8i) 
ave је Ье& telint!; tu se i ljadi 
oeoЬitno ataaje ne pretstavlja OPIIIIIOit 
graniteni perlotl vremena. Da Ы 
atoje izvesni medlc:inski atrufnjad и 
proЬlemom permanentnoc Ьezteliaakoc ltaajl 
zЬog nekih poznaUh opasnosti, vet zЬ. ~ 
natib mogufnosU. Medjutim, ne mole бШ 
nje da permanentno Ьeztelinako ataaje aaola 
pru!iti nepogodnosti. Ono ito ml tralimo је .Уео 
§tafka • tela u vasjoпsku stanicu. 1 llli 1Dole88 
stvorlti centrjfugalnu silukoja deluje kao zameaa 
u sjJu te!e - pravljenjem .tofu• koji se Ја. 
gano okrete oko svog sredlita. Ovo obrtaaje. 
vasjonske stanice Ьi oЬezbedio jedan 111811' 18• 
ketni motor. 

А kako stoji 88 temperaturom u vlliollllro} 
stanicj? Mo!da ste vj takodje fuli staru prita 
da је spoljnj prostor strahovito hladan - apso
lutna nula. Hladno је stvarno, ali ne tako ЬЈа. 
dno - ј ne u satelitu. Smelna је cinjenica da 
се zadatak in!enjera Ьitj da odr!avaju vasionsku 
stanicu pogodno hladnom, pre nego da је zag· 
revaju. U vanjskom prosloru temperatura ma 
kog t~la zavjsi potpuno od njegovog upjjanja i 
rasipanja Suncevih zrakova. Vasionska stanica 
се prjmati toplotu ле samo direktno od sunca 
vеё ј onu reflektovanu sa Zemljjne povr§tne. 
Ako mi obojjmo vasjonsku stanjcu belom bojom, 
tada се ona apsorbovati minimum Sunteve to
plote. Po§to се Ьiti okrutena potpunjm vakumom, 
ona се Ьitj, jzuzetno zbog пjenog oЬlika, vrsta 
termos Ьосе, koja odrtava toplo ono §to је 
toplo ј hladno ono sto је hladno. 

Dalje, mi motemo preko povr§jne vasjonske 
s~anice razastrt_i ~~~esan .ьrој. crnj~ plasteva koji 
bt, opet, mogl1 btll роkпvеш beltm taluzinama. 
Ка~ su ove. ta~uziвe otvor~ne na suncanoj strani, 
crm. pla~tev1 Ь1 aps?rbovalt ~jse toplote i grejali 
stamcu. Kad su crm plastevr otvorenj na stranj 
u senc1, ?'~ј Ьi . zracili vi§e toplote u prostor ј 
tako hladtll staшcu. Sve ove taluzine rade sa 
malim elektricnjm motorjma, koji su upravljanj 
od jedпog termostala. 

Naduvavanje vasionske stanjce \'azdu-
hom, kao §to smo vec nazвabli, obezbedite at
mosferu podesnu za disaвje samo za ograniceno 
vreme. Posada се trositi kiseonjk u kobl'ini od 
1:5 kg_ ро c?veku dпevno. U iпtervalima , ovaj 
k1seon1~ kOJI omo~ucava fivot Ьiсе dopunjen 
b.ro~ovam~ sa Ze~IJe: .Ist«;>vremeno, ugljen diok
St<l 1 toks1n kao 1 rn1rrsш produkti morace Ьiti 
stalno otklanjani iz sistema vazdu§вe cirkulacije. 
lz v_azduha takodje mora Ьiti otkloпjena vlafпost 
utol1ko pre ~to се disanjem ј znojenjem svaki 



8111 DOIIde izpЫii vllrocll.6 k6 vode dnevno 
(lllo "lto Jjudj fjoe ј na Zemlji). Ova voda mote 
Ыli sakupiJeDI 1 aparat za sakupljanje vtage iz 
koga fe Ыti pretilfavana i ponovo korjlfena. 

Snaga za pokretanje elektrifnjh ј drugib 
aredjaja doblla Ь1 ве od Sunca. NaA izvor snage 
11вtoji ве od ogledata i Ьojlera. Ogledalo te 
bltt veoma uglatana metalna plota koja ве о· 
krefe oko .totka". Polo!aj vasionske stanice 
mole Ьiti tako podelen da strana па kojoj је 
ogledalo prjfvrlfeoo bude uvek prema Suпcu. 
otledalo tada sakuplja Sunteve zrake, zagreva 
Ј pretvara !ivu u paru koja opet pokrete gasnu 
tarЫnu а ova е\. generator snage oko 500 kW. 

Nd .totu• nete Ьiti sam na dvoasovnoj 
patanji. Tamo te Ьiti skoro uvek јеdап ili dva 
raketna broda koji te doпositi materijal. Опi te 
Ыti parkiraпi па izvesпoj daljiпi da Ы se spre· 
tila mogutnost o§tetenja vasioпske stanice su· 
darom Ш eksplozijom raketпih motora vozila. Za 
prevoz ljudi i materijala iz raketnog broda do 
vaeioпske staпice upotreblte ве metalпi brodovi 
male raketne snage. ' 

Predvidja se takodje i vasiooska opservato· 
d,la. malo dalje od glavnog satelita, kao i tele· 

ako 1r1 kamera za pravljenje dug~·ekspoпira. 
jutif: fotografija predm~ta na ZemiJt. О~о pak 
lto ы pru!ila opservatorsja n~ .sat~l!tt_l u tslratj. 
vanju neba пе Ь!. mogla prutstt п1 Јеdпа opser. 
vatorija па ZemiJt. 

, Kako te se sa satelita putovati na ~emlju? 
Dok је репјапје do dvofasovпe p~taпte Ьito 
upravljaпo od straпe auto~atskog ptlot~, dotte 
fe silatenje Ьiti u rukama tskusпog • vastonskog 
pilota•. Bez ikakvog роgопа u Ь\agom poniranju 
\еtШса te (treti stepe~) . \1 vremet:JU od 51 
miпuta spuAtajuti se ?btl:t pota obtma Zemtje 
kada {:е пail:i па r;ornJe sloJeve atmosfere. Na 
visini od 80 kт letitica Ы imala fak brzinu od 
30.000 kт па fas. Na toj visiпi Ы pilot ostavio 
Jetilicu da prevali 26.000 kт kako Ы је vaz. 
duAпi otpor doveo па brziпu о~ 9:200_ km na 
tas. Pri tome od vazdusпog trenJa zsdovt teti\ice 
ы se zagrejali do 700°С. dobljajul:i crvenu boj'u. 
lz toga raztoga .!etilica Ьi ~il~ . gradj~na ,od vat. 
rostalnog matertJala,_ dok ~~ .Ј?Ј se ztdovt hladili 
cirku1acijom tefnostt. Na vtstnt od 24 km leti\ica 
Ы se usporila do brzine z~uka а potom kao 
oЬifan avioп pristala па ZemiJu. 

S eogleskog Vera Ajvaz 
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ЉЕНА ОПРЕМА И ЊЕН РАЗВОЈ У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ 

. . 

Попожај 

Неда.пеко од Париза, ва три четвртине 
пута до Версаја, налази се зарављени брег на 
коме се у XVII веку налазило мало насеље 
Медон с великашким дворцем н имаљем. да· 
нас је ово једно од далеких предграђа Париза 
које поступио ераста у метропопу света. До 
ње!а се • стиже за пола часа удобним возом 
КОЈИ сваки сат полази са Монnарнаса. Од же
љеэнЈЈчке станице води веома широк шосе са 

авострук101 дрворедима старих кестена и nna· 
тава и сочним трављацима у благом успону 
ао простране Медонске Терасе. Vздиже се 
ова 160 т изнад мора и нешто маље изнад 
метроnоле, ~оја се са ове nриродне терасе 
nосматрачу Јасно оцртава у даљини са вечним 

торљевима Ефепове куле, Сакре Кера, Инва· 
ада, Богородичиие цркве, Сорбоие и Пантеона 
Прибпижну сnику о љој човек може стеh~ 
1ко замисnн нашу Калемегданску Терасу, мно
rо пута пространију, са које би посматрао не-
118мерну .аrломерацију nариских зграда негде у 
СремскОЈ Р~ници иза Бежаниске Косе. Сама 
tepaca састоЈи се из горље и доње. Обе је пре 
'I'J)H аека ~одзидао љихов нег дашњи соnстве
•к СерввЈаи (Strvltn) тешкнм бедемима који 
q QAOIUII свим вскуш~њима времtна н удар-

цима исnориских збиваља. Крај саме велике 
гвоздене капије, кроз коју се ступа на доњу 
терасу, лротеже се комплекс приземних nави· 
љона. То су некадашље грансењерске коњу· 
шнице у којима се данас налазе велике физичке 
лабораторије и у којима су за последља три 
четврти века учиљена можда највеhа откриhа 
у физиЦи Сунца. 

У дну широке стазе која води дуЖ доње 
терасе до главног здања назире се у даљини 
скромни сnоменик лроналазачу хелијума, првом 
директору Медонске олсерватије, Жансен~ 
(Janssen), који је за љу судбински везао свој 
живот и плодан . научни рад . . · . 

Десно од капије, кроз мали врт пун цвеhа, 
пеље се импровизованим уским стеnениц.ама 
на горљи бедем, где се пред нама указуј~ jOlll 
веhа и nрестранија затрављена тераса која се 
негде У даљини завршава свежомтустом шу· 
мом. По ~ој су разасуте многобројне . светл~ 
ку~оле КОЈе у себи скривају драгоцена оруђ 
КОЈИМа вредни и скромни француски астрО' 
Ф~зичари - брачни лар Дазамбижа (d'A zam· 
Ьща), стари Балде (Baldet) и читаве nлејаде 
МЈЈађих, знаних и незнаних трудбеника на ово!! 
важиом и дивном подручју науке са толико 
успеха раде на физици хромосфере и короне, 

комета и ио~их звезда. На овим оруђима се 
доскора одвиЈало и велико животно депо cna· 
вног и скромног Бернара Лиоа (Lyot) који је 
nрошле године завршио свој живот у веумор
иом раду, у Картумској експедицији, отишавши 
у Судан да из лотп~ног Сунчевог ломрачења, 
уз noмoh ~о~ста гениЈално замишљених инстру· 
мена та, коЈе Је израдио соnственом руком, извуче 

нове закљу'!ке о природи Сунчеве хромосфере 
и короне. 

Међу . куполама посматра чу нарочито лада 
у очи СВОЈИМ мало необичним изгледом вел11ки 
радио•телескоn. Њега је овде последљих го
дина подигао Париски асfрофизички институт 
и на љему су вршена испитиваља зрачеља 

Сунца и Г~лаксије . на ултра-кратким радио
таласима, коЈа спадаЈу међу прве астрофизичке 
радове овог великог новог домена са толико 
персnективе. 

Порекnо и прошnост 

Још почетком XVI века војвоткиља од 
Етампа (d'Etaтpes) подиже на Медонској Те
раси раскошан двор у стилу ренесансе. У току 
наредног века прелази он 

из _руке у руку и претрп

љуЈе незнатне измене и 

дозиђивања. Лувуа (Lои· 
voi~) га продаје Луј у XIV, 
КОЈИ га преnравља за двор 

свога сина, Великог Дс .рена 
и дозиђује јQш једну 
n~острану зграду. За Ве
лике револуције конфи
скован и претворен у ба
рутану, доживљује главни 
замак свој жалосни крај у 
пожару 1795. Нови двор 
Наnолеон претвара у свој 
лет~иковац и још једном 
овај стари замак дожи

вљује свој сјај за време 
Наnолеона Ш. После Фран· 
цуско-пруског рата, 1871, 
и он доживљује сличну 
судбину, и отада па све 
до 1876 ту је војнички 
логор. Те године влада 
поверава Жансену Медон-
ско имање на коме он сме-

шт~ У; барака~1!8 инструменте које враhа са 
СВОЈе Јаnанске ексnедиције за посматрање Ве· 
нерина nролаза испред Сунца 1874. 

Нешто касније, обнавља се од пожара 
сnасени доњи сnрат новог дворца и прилаго

ђава за потребе рачунских бироа и Опсерва· 
торијине библиотеке. Слика 1 приказује да· 
нашљи изглед ове зграде на којој је подигнута 

велика куnола с распоном од 18.5 т, где је 
смештен један од највеhих астрономских ре

фрактора у Европи. Први директор поред 
великог рефрактора снабдева Оnсерваторију и 

великим телескопом и тако започиље ера цве

rања ове велике и плодне научне установе. 

Научна оnрема 

ВеАики рефракmор у једној nризматвчвој 
цеви обухвата објектив од 83 ст за визуапаа 
nосматраља и фотографски објектив од 62 ст, 
оба жижне даљине око 16 т, с nок~твим 
подом. Објективи су дело браhе Анри (Henry), 
који су у Париску оnсерваторнју обогатми 
вепиким објективима. · 

Скоро у исто време избрусили су ови 11 
велико огледало за mелескоа од 1 т, осnосо
бљен за визуална и фотографска nосматраља. 
Њега је првобитно Жансен био наменио експе· 
дицијама за лосматрања потпуних Сунчевих 
помрачеља. Овај инструменат смештен је у 
куполу од 8 т, недалеко од главне зграде. 

Инструменти враћени из јапанске ексnе· 
диције добили су у близини такође своје 
куполе. То су два мала Ајкеисова (Elchens) 
рефракmора с објективима од 25 и 21 ст, 
фоmохелиограф и Готијеов (Oautler) виllllll 
.меридијански круг. 

1897 Деландр (Deslandres) завршава ва 
Париској опсерваторији сврј саекmрохелиограф 

први инструменат којим се и ван потnуиих 

Сл. 1. Опсерваторија у Медону 

помрачења може посматрати и снимати стање 

Сунчеве хромосфере. За њ је изграђен при· 
~емни павиљон са cuдepoci1iai1ioм. Инструменат 
~е све до 1920 уnотребљаван и њиме су доби
ЈЭНИ ~зврсни снимци хромосфере у светлости 
калцијум~ и снимци протуберанаца. 1906 по
стављен Је други, моhнији спектрохелиограф. 

Кад је 1908 nостао директор, Деландр 
подиже нови велики павиљон за Сунчева испи

т~ва~а са целостаmом с два огледала и реги
сшруЈући.м спекi1iрог'рафо.м за мереље радијал· 
них брзина хромосферских гасова, као и један 
инi1iерференциски cneкi1iporpaф. 

_ ~ало касније конструисан је још веhи 
сиекшрохелиограф са три призме и решетком 
и смештен у нови павиљон дуг 24 т, недалеко 
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Сп. S. Хроwосфера скиwљева nowohy пнвије на 

На телескопу од 1 m добивен је низ 
дивних снимака маглина, эвезданих јата и ко
мета. Кометски спектри изучавани су и преко 
објектив-призама на малом рефрактору од21 cm. 
На исти начин вршена је и систематска спек
трална анализа звезда сјајнијих .од 5 привидне 
величине типа О и К ради проучавања сложене 
структуре њихова јонизованог калцијума. За 
ову сврху коришhен је и звездани опектрограф 
на Касегреновом телескопу од 60 cm. Радови 
су довели до занимљивих резултата. 

19~5 Балдеу п~лаэи за руком да у лабо
раторији репродукује спектар кометсkог репа 

бомбардујуhи катодним зрацима веома разре
ђени угљенмоноксид и тако подвргне подробним 
ис:nитивањима ову врсту спе,хтара, који се иначе 

веома тешко добијају. После ове анализе ко
начно је nотврђена Депандрова претпоставка 
о поста~ку кометских репова кад се комета 

налази ЈОШ далеко од Сунца и кад не може 
бити ни говора о јаком загревању њених де
пова у језгру. Утврђено је да сјај коме и репа 

ао118За јеДНИМ ,.елом од пропаска Сунцеи емв. 
товаиих електроиа кроз веома.разређене гасове 
(tЈојава сЈIНчва светлости у ГаЈслерdвим цев11118 
IWIII полариој светлости), а другим делом од 
претварања невидљивог Сунчевог ултраљубв. 
час:тоr зрачења у видљиво светлосно (оnт.ичка 
резоиаиција, nојава слична флуоресценцијв). 

да би се добиле веома вре~е вар.нице 8 
омогуhИЈШ испитивање услова под КОЈима се 
стварају кометски репови, услова оnтичке 
фпуоресцеиције гасова и о~тичке резона.нције, 
том приликом је лаборат?РИЈ~ снабд~вена једно. 
смерним геиератором коЈИ даЈе струју од 125000 
v веома константног напона, као и ~из ом скупо. 
цеиих физичких инструмената КОЈИ су за ову 
сврх; посебно изграђени. . 

Са иэградњом екваторске табле са групом 
фотографских објектива и моhним обје к гив. 
призмама nовеhане су могуhности за изучавање 
звеэданих спектара. Тада эапочиње у Медону 
ера откриhа и истраживаља нових звезда. 

У наставку изучаваља планетских nовршина 

на великом рефрактору иримењен је Лиоов 
nопариметар, па је за Месец и велик~ планете, 
а исто тако и за неке веhе планетоиде, испи. 
тана одбојна моh њихових површина у циљу 
ближег уnоэнавања њихова састава. . 

Од 1935 до 1939 радила је и Лабораfli.ор"јц 
за исllиmившье кос.мичкоr зрачења, где је вршено 
стално регистровање космичких честица које 
nриспевају на Земљину nовршину помоhу бро· 
јача јона заштиhених од nаЈЩэитских зрачења 
сп~јем дестилисане воде од 1 m. 

У Физичкој :лабораторији врше се и кон· 
струкnије нових инсl!'румената који се s:тављају 
на пробу nосматрачким службама. 

' Научне и стручне радове особље објављује 
у Акаде.мијини.м ·извештај има (Comptes rendus) и 
Билтену /Јариске опсерваторије (Bиlletin .astro· 
namiqиe). · 

* 
Сваки од nавиљона у који уђете, сваки 

инструменат коме се nриближите, сваки са· 
радник са којим ступите у везу, имају эа со· 
бом дужу или краhу , nрошлост од значаја за 
науку коју Медонска оnсерваторија негује. 
Додцр са овим људима при свему том, и баш 
стога, толико је неnосредан и nростосрдачан, 
без икакве умишљености и лозе, да путника· 
намерн.ика који у овај храм науке ступи плени 
и ?СВа Ја од првог тренутка. Ови љу ди пока· 
ЭУЈУ увек спремност да вам несебично пруже 
сваку могућу noмoh из научних области којима 
се ?аве и труде се да до краја задрже ваше 
ПРИЈатељство и симnатије. 

"" Б. м. Шеварлиh 

OtketCa. i za.пUпljivo..dl 
p~пe_toida 

1952 godiпa data је dosta dobre rezultate u 
oЫasti planetoida. Medjuпarodni centar ta male 
ptanete u Cincinaпti·u (Ohio, USA), preko svog 
bllteпa Minor P/anet Circиlars (N~740-967) obja
vio је, da је u 1952-ој godiпi proпadjedno ukupno 
316 plaпeloida. Sva ova otkrica postignuta su 
iskljufivo fotografski. Na proпalascima ovih pla
netoida saradjivalo је 12 opservatorija sa 15 
posmatrafa. Broj pronalazaka ро opservatorijama 
је sledeci: 

Opservatorlja 
1 

Dr!ava 
1 

Bro/ 
proaa а-

&ata 

Llnk llndlana(SAD) 184 
HeldeiЬerg Z. Nemafka 43 
Ntce Francuska 24 
Johannesburg Ј. Afrlka 24 
Slmets s. s. s. ~. 20 
Uccle Be'lgtJa 10 
Alger Francuska 4 

Eva Peron Argentlna 2 
Beograd F. N. ~.Ј. 2 
Bloemfonteln Ј. Afrlka 1 
Kyoto-Kwasan Ј арап 1 
Abastumanl s. s s. ~. 1 

Opservatorija Link, s obzirom na to da ra
spolaie velikim iпstrumentima, dala је i пajveci 
broj pronalazaka, i to mahom planetoida sa slablm 
sjajem. Najmnogobrojniji su planetoidj prividne 
veliciпe izmedju 16"!0 i 16"!9. Nesto је manji 
broj izmedju 17"!0 i 17m9. Izmedju ovih 184 pla
netoida Liпk opservatorjje ima пekoliko sjajnijih, 
а ima ih .ј jos slabljeg sjaja. 

Drugo mesto ро broju otkrivenih plaпetojda 
zauzima opservatorija Heide!Ьerg. Pronalasci sa 
ove щ.iservatorije od\ikuju se jacjm sjajem; njj. 
hove prividпe velicine leze u granicama 14"!0 
do 14"!9. 

Ostale opservatorjje jmaju kao ј Hejde!Ьeg 
mahom pronalaske jaceg sjaja. 

Iz potpunog pregleda pronalazaka planetojda 
u 1952 godjпj saznaje se, da је samo mali broj 
planetojda posmatran vjse puta, dok ih је 258 
posmatrano svega ро jedanput. Medjutjm, za 
odredjjvanje tacne putanje nekog пebeskog tela 
potrebпo је jmati vjse posmatranja ј to u vecem 
vremenskom razmaku (bar 60 dапа). 

Od ovih 316 objekata, samo za 9 planetoida 
izracunatj su eliptjcki elementi putanje. Sem toga, 
za jedan planetoid izracunata је krutna putanja. 

Medju pronadjeпjm plaпetoidima istaCi cemo 
~ао najinteresaпtniji objekt 1952 ЕА. Zatim cemo 
JZneti пеkе novostj u vezi sa aktivnoscu u oЬ!a
sti planetoida па Astronom~koj opservaloriji " u 
Beogradu. 

PLANETOID 1952 ЕА. - А. Schmltt, aвtro
nom opservatorije u Strasburgu, otkrio је ovaj 
ptaпeto1d 15 marta 195~ godiпe na opservatoriji 
u Uccle·U (Belgija). Prema saop§tenju S. Arend-a, 
ovaj veoma brzi planetoid, koji је najpre Ьiо 
ozпafen kao .Objekt Schmitt• (1952 Us) otkrivea 
је dvostrukim Zeiss-ovim astrografom od 40 cnt. 
Njegova prividna velifina ц vreme pronalaska 
iznosila је 1311!6. А. SchmittJ'e ubrzo izrafunao 
eliptifke elemente 1 efemeri u, tako da su ga 1 
ostali astroпomi u svetu mogli pratiti. Pored 
servatorije Uccle, sa koje је planetold otkriven, 
ponovo posmatraп od F. Rigaux-a, planetold 
snimljen i sa opservatorija A1ger i Link. 14 
1952 godine planetoid је, izgled:, poslednji put 
posmatran u ovoj pojavi. Planetoid је 29 sep-
tembra 1953 godiпe Ьiо ponovo u opoziciji 18 
Suпcem, ali i pored traganja za njim, nije prime
ceп ni sa jedne opservatorije. 

Na podlozj Schmitt-ovih elemenata polm§ano 
је u A'Stro-numerifkom institutu Srpske akademije 
nauka, vracajucj se unatrag za pola veka tj. do 
1900 godjne, da se utvrdi da 1i је planetoid Ыо 
ranije primeceп sa neke opservatorije. Rezultat 
је Ьiо negatjvaп. S obzirom па brzinu kretanjв, 
planetoid 1952 АЕ pretstavlja jedan sasvim nov 
ј interesantaп objekt. 

1936 ТВ = 1564 SRВIJA. U Godi§njaku 
naseg пеЬа za 1938 go<;linu objavljen је istorjjat 
о pronalasku plaпetoida /936 ТВ. 

М. Protic, sa opservatorije u · вeogradu, ot
krio је ovaj objekt, prividпe velicine 13m3, u noci 
15 oktobra 1936 godjne. Nezavisno od пјеgа, 
isti planetoid, ali samo kas ije za 29 miпuta 
otkrila је ј М. Laugier u Nici. Otkrice se dogo
dilo б dana pre opozicjje. М. Protic је izracuпao 
njegove prve elemeпte putanje kao i efemeride, 
tj. njegovu pribblnu geocentricnu pulanju. Kako 
s~ vremeпske prilike Ьile pogodne, planetoid је 
posmatran рuпа dva meseca, sve dok је Ьiо pri
stupacaп za astrograf beogradske Opservatorije. 

Prema podacima u Nachweis der Beobachtиn· 
gen иnd Berechnиngen kleiner Planeten /939-1945 
~~ 2.- ~eide!Ьerg, p~anetoid 1564 (1936 ТВ) 
1deni!Can Је sa plaпeto1dom 1933 FR1 koji је pro
na§ao К. R~inmutlt. 

Kako ~е planetoid. 1939 ТВ dosta puta po
s.matran, а _1zvrs.e~e su 1 popravke nje ~ove elip
I!Cke. putanзe (v1d1 Bиl/etin Astronomske opser
valof!Je za 1936, 1937, 1938 ј 1941 god.; Astro
nom. Nachrichtef! 268/270), to је uveden u kata
log numerisaпih plaпetoida pod brojem 1564. 

4 decembra 1952 godiпe Medjunarodпi cen
ta~ za male plaпete u Cincinпati-u objavio је u 
Mmor P/anet Circu/ars .N'2 844 da је planetoid 
193~ т,в, na predlog profesora V. V. Miskovica 
dоЬю 1me SRВIJA. 



Sипсеvа 

U doba kada su zapofeti radovi u ovom 
ptavcu raspolaga\o se ·dosta pouzdanim podacima 
о temperaturi koja Ьi trebalo da vlada u hromos
feri. Podje li se od pretpostavke da se ona na
lazl u ravnote!i, onda је lako, pomotu takozva
nog barometarskog obrasca koji se i u . elemen
tarnoj fizici navodi, odrediti kako gustina treba 
da opada sa visinom. Rezultati merenja razi~li 
su se medjutim sa ofekivanjima., Pokazalo se da 
gustina opada znatno sporjje no ~to Ы to trebalo 
cfa bude u jedrtoj atmosferj koja је u ravnotezj. 
Postavilo se stoga pjtanje uzroka te pojave, pi· 
tanje sile koja, da tako ka!emo, raspiцje hromo
sferu. lako do danas nema jednodu~nosti medju 
11strofizifarima ро ovom pitanju, fini nam se ipak 
da је proЫem u osnovi re~en. 1 

Povetanu vjsjnu hromosfere mo!emo tuma
tlti na dva nafina: Ш tako ~to се mo pretposta
vljati da је njena temperatura osetno vi~a no sto 
se smatralo, ili pak tako ~to temo napustiti pret-

. postavku da se ona nalazi u ravnote!i samo pod 
ae~вtvom pritiska, koji је jzdi!e, i Sunfeve te!e 
koJa је vute na ni!e ka Sunfevom sredistu. Un
aeld, iltakouti savrf{DeDi astrofizifar, izneo ~ 

r5B7 (1933 FS1J = 1935 ua 
1941 FB = 1949 ЕА. - U ovom numerisa. 

~m Ianetoidu 1587 (19/JЗl'St) ima udela i na~a u р " 
OpservatortJa. . 

Planetoid 1941 FB otkrio је Р. Diukovif, sa 
. servatorjje u Beogradu, 16. ~arta 19~1 .god. 
'pfema izvestaju О. Кippes-a laJ Ј.е planeto1d 1den. 
tifan sa planetoidima 1949 ЕА 1 1933 FS1 (Nach. 
i ht blatt der Astronomischen- Zentrulstel/e 5/1 ). 

rcen . х1 · APtr ·х· Kasnije, а prema 1zve:o a~u . а у-а, ЈО~> 1 sa 
1935 UO (Minor Planet Clrculars N'2 36.4). 

u ranijim otkrjtjma ovo~ plan~to1da sude
lova\i su: к. Reinmuth, F. ~~g~ux I L. ~oyer. 
А u posmatranju pored ПJih 1 М. Prot1f .t L. 
Oterma. Pronalazak ovog .nebes~og ~ela prtpao 
је к. Reinmuth-u kojl ga Је. prvt otk~ю. 

Prve eliptjёke elemeпte tzrafunao Је А ... Kahr. 
stedt (Astr. Nachrichten 251/1 9). pocntJe е\е. 
mente jzrafunali su: L. Boyer (Мтог Planet 
Circulars N'2 255) i Р. Pretre (Minor Planet Cir-
culars N'2 356). · 

Prema jzvestaju Minor Planet Circulars М · 
882 od б februara 195~ godiпe, _S. Bohme. је 
popravio eliptjёku putanJU planetotda, uzevs1 u 
obzjr perturbacjje Jupjtera (Hansen-ova ~etoda), 
ј to diferencjjalnom metodom' na podlo~t po~ma
tranja iz 5 opozicjja (od 1933 -do 1951 godtne). 

Tako s.u ova cetirj objekta u~edena u kata
log malih planeta kao jedno nebesko telo, pod 
brojem 1587 ( /933 FSt)· 

R. S. Mitrinovic 

1 NJI.HOV ZNAcAJ ZA FIZ/KU SUNCA 

' 
ozbiljпe i odluoujute razloge u prilog ovom d~u
gom shvatanju. Onj se zanjvaju ј na rпjegovt~ 
sopstvenjm merenjima jzvrsen.jm van Su~cevth 
pomracernja, i rщ da,vnasn1ej prjmedЫ starth po
smatraca Suncevih poniracenja, da hromosfera 
jzgleda sastavljena od bezbroj situsnih. (~ astro
nomskom sritislu recj !) plamjfaka, da ltёt · na za
paljenu preriju, te svakako pretstavlja slj u usk~
mesanom kretaпju а njkako atmosferu u ra~пote~t. 
No ako se jntezjtetom tog komesanja 1 moze 
objasnili povecana visina ћromosfere, dana.s ~am 
jos nedostaje uvid u эile koje takvo kretanJe tza· 
zivaju. • · · 

* 
* * 

Ве~ preterjvanja se moie reti da је рrоЬ!е~ 
Sunoeve koюne jedan od najzaпimijjvjjih ~ vez~ 
sa Suncem. Tome је dobrim delom doprшel~ 1 

okolnost sto se korona do pre . nekoliko ~odtn~ 
mog:la posmatrati samo za vreme Suncevt~. ~о 
mra~enj~. No .ona od svoje prjvJacno~ti пtЈе .1.zj 
gubtla ш~tа nt danas kada posmatra~k1 matert)a 
sakupljen raznovrsnjm posrednjm i neposredntm 

ima van pomraёenja vet daleko prema~a 
о пјој moglo skupiti za vreme svih 

,i'iJII)S&:aa:шJш pomraёenja. 

Vet. је na prvj pogled moralo Ыti ј~<sпо da 
kordna oпakva kakva је, sa svojom slo!eпom 

;ttrukturom, mora Ыtno razlikovatj od onog sto 
: оЪiёnо zamisljamo pod gasovitim omotaёem. Ako 
amo se u slucaju hromosfere mogli zapitati koja 
је· sila koja пјере slojeve jzdi!e do vjsjne ne· 
koliko puta vete no ~\о .Ы se oёekjvalo, ovde se 
to pjtanje jos mnogo o~trjje postavlja. Prostran
stvu koje korona ispunjava svojom izvanredno 
razredjenom materjjom mora Ыti ogromno. Po
jedjпf пjeni zracj vjdjenj su pri pomraёenjima do 
па nekoliko Sunfevih poluprecnika odivice Sun
~evog kotur~, sto znafj do vjsjna od nekoliko 
mШona kilometara, - а to је i ро astronomskim 
merШma moogo. 

Ubr о је zapa!eno da se jzgled korone menja 
u toku · vremena. Sama ро sеЫ ova ёinjeпica ne 
izneпadjuje, jer smo vec kazali da ona ne mote 
Ыti stabllna tvorevjna. ZanjmJjjvije је vec Џа se 
ove promeпe odvijaju u ritmu jedanaestogodj~njeg 
cjklusa Sunёeve aktjvпostj, koji se najjasnjje js. 
poljava promenom broja pega prjsutnih na Sun
ёevoj povrsjnj, U doba mjnjmuma pega dugi ko· 
ronjnj zracj srecu se samo u ravцj Sunёevog 
ekvatora. U doba maksjmuma korona te grubo 
uzev kru!nog oЬijka, njenj zracj protelu se u 
svjm pravcjma. Reklo Ы se da su pege izvor 
пekog dejstva koje- kvarj пormalhi raspored ko
roпjпih zrakova.' Zabelezimo jos da cesto, mo!da 
i uvek, u osnovj jzvesnih koronjnih zrakova lezi 
protuberanca, а i kod njih је zapazena teznja da 
se · razmakпu od oЬiasti u kojoj su se javile pege. 
ZaпjmJjjv је naroCito jzgled korone u ЬJjzjni Sun-

• ёevih polova. Kratki svjjenj zracj koji iz ovih 
oЬJastj polaze neodoJjjvo nas potsecaju na linije 
slia namagиetjsaпe lopte. Sve to navodi na po
mjsзo da Ы u promeni izgleda korone u vezj sa 
pegama trebalo videtj dejstvo magnetih polja 
kojima је, kao sto se zna, sediste u pegama. No 
svemu tome savremeпa fjzika Sunca jos nema 
pouzdanog ebjasnjenja. Zabelezimo jos da su iz
vesni astrofizjcari sklonj da koronine zrake sma
traju za rojeve srazmerno brzih atoms.kih ce~tjca 
(jona ј elektrona) koje Sunce stalno tzbacuJe u 
рюstщ. 

Moglo Ы se oёekivati da се izuёavanje 
koronjnog spe'ktra osvetlitj pitanje njene prjrode. 
Medjutim bJs је taj spektar, sve do skora ostao 
poslednja velika zagonetka astronomske spektro~ 
skopije. Kada su vec odavno linjje Suncevog .t 
zvezanih spektara Ьile veCiпom jdentifikovane, kada 

' se, drugim recjma, znalo od kojih atoma ј u 
kome stanju one poticu, poreklo linija koronjnog 
spektra Ьilo jos uvek nepoznato. No se~ ove 
koronjn spektar postavljao је i druge, natzgled 
nere~j ve zagonetke. 

Јо~ 1869 g., posmatrajucj prilikom pomra
ёenja koroпin spektar, Harknes belezj da se on 
sastojj od neprekidne osnove na kojoj se, u ze-

· lenom delu istiёe · sjajna emisiona Jjnija. Harknes 
ј~ pripjsuje gvo!dju: Kasnjji posmatra.Ci pot.vr?juju 
П]egov nalaz, ali se ujedno jspostav!Ja da Је tden
\jfikacija koju је predlozio Harknes netacna. U 
toku vremena pronadjeпe su u koronjnom spek-

tru dalje emisione linije, tako da Љ danas 
jemo prc:ko dvadeset. Nijedna od ne nn,ll'n•~tпи• 
bilo kom od poznatih elemenata. Za_ bel.e!i.mo 
se one vide u s1ojevima ~orone b!t!e nft~vt::U:'i 
povrsjпj, u onima koje obttQo naztvaltlQ UlliUJ';~ 
Snjom koroпom. 

Ubrzo posle Harknesovog otkrita, isoitiv·anl'lr 
spektra spoljasnje koroпe da se u 
zapa!aju poznate . .. te 
uopste, jzgleda kao ver11a koptJa 
ёevog spektra, dok emisjone linije slabe uktDШltФ'.t; 
se udaJjjmo od ivice Sun~evog kotura, 
na kraju sasvjm js~ezle. 'U isto vreme mE:reJtjao··1: 
polarjzacjje koronine sve!losti (оуа .. 
tno polarjzovana) ukazuJU da Ьа, zbtlja, 
koroпe morala Ьitj samo reflektovana !'>unf•~vat-~ 
svetlost. Medjutjm otkud u tom slu~aju emisic•~· 
Jinjje u koroпjnom spektru, i to linije 
јnаёе ne sretu пi па Suпcu, nitj па zv«~zdlamta 
nj drugde u prjrodj? Kako razumeti da 
ferovih liпjja nema u spektru uпutra~nje lrnrnr••il -~ 
Prihvatjшo li pretpostavku - а merenja 
?acije пagone nas na to - da је svetl~s~ . 
j!'lak odЬijena Sunёeva svetlost, ostavlJЗJUfl 
;а mah ро stranj p,itanje emisionih liпija koroninih, 
mo!emo li nesto retj о prirodi testica па kojjma se 
Sunёeva svetlost reflektuje? Svakako se prvo pomf· 
slja па ёestjce meteorske рга§јпе. No tu se 
Ijaju dve teskote: prvo takve Ы ёestice u z101 
Sunca· vrlo brzo jsparile, drugo, svetlost korone 
morala Ы Ыti пesto bogatija crvenjm zracima 
по direktпa Sunёeva svetlost,. а to пiје utvrdjeno. 

Prvj korak ka rese,nju ovog пajzgled tako 
zamrsenog proЫema uёјпјо је jos poёetkom 
ovog veka osnjvaё teorjske astrofizjke, Svarcsild. 
On је jzneo shvataпje da је kоrопјпа svetlost 
ustvari Suпceva, по rastureпa па slobodпjm elek· 
tronjma kojih u koroпi jma u velikom broju. 
Pod dejstvom· svetlosti koja је, kako nas klasjёпa 
fi.zika uёi, elektromagnetne prjrode, ovj elektroni 
poёjnju da trepere, а tada опј ј samj zrace. Njj. 
hovo zrаёепје potpuпo је jstovetno sa svetlostu 
koja ih је pobudila па treperenje. Sto se tite 
nepostojanja Frauпhoferovih Јiпјја u spektru uпu
trasпJe korone, ono se moze objasniti dopunskom 
pretpostavkom da se koronjпj elektronj vet пa
laze u veoma zjvahпom haoticпom kreta.nju. No 
nove teskoce jskrsle su kada је рrосепјепо ko
lika treba da bude energija ovog haoticпog kre
tanja, р~ da пjegovim dejstvom Frauпboferove 
Jinjje budu .. izbrisane". Izrazjmo li tu energiju 
tempera.turoш elektronskog gasa (kao sto sred_nju 
kineti.:ku energiju haotiCnog kretaпja atoma ili 
molekula пekog gasa оЫёnо izrazavamo пjego
vom temJ>eraturom), doЫcemo milionske vred-

' пosti. U Svarcsildovo doba morala је takva .tem
peratura jzgledati neprihvat\jjvo vjsoka. Videtemo 
medjutim, da se do sliёnih rezultata о sasvim 
пеоЫ~nоm stanju korone doslo ј drugim, пeza
visnim procenama. 

· А\ј ako је na ovaj nacin Ьаr jedan deo 
~pektra. u~utra~nj~ koron.e i dоЫо zadovoljava
JUCe resenJe, btlo Је. ocevtdno da se па onaj deo 
korone od koga ро\1се spektar sa Fraunhoferovjm 
Iiџijama ovakvo tumacenje ne mo2e primeniti . 
D01sta takav sp.ektar mogao Ы nastatj samo и 
koroпj ёiji Ы se elektroni jedva mjcali, umesto 



reda tr~o а svim pravcima lt~ .. 
od vile hiljada kilometara u sekund1. N1Je 

ofigledno. moglo prihvafiti re!enje ро kom~ 
а Jednoj istoj oЬlasti postojali naporedo 1 

~r......... Ьrzl 1 11еоЫепо spori elektronL А da te· 
јоЈ i vefe, novjja mereпja poeela 

da је svetlost, bar spoljnje .korone, 
crvenjja od Suneeve, Ato Је opet 

f.1ir:.Нtalo u ionako tefak proЬiem siculne me~eor· 
kojima, kao Jto smo matoeas v1deli, 

ne mofe Ьiti mesta. 
i ovom muenom pitanju nadjeno је pre 

nekoШ:o godjna relt-nje Ьlagodar~t d~b
spektra spoljalnje korone 1 razn1m 

posmatrafkjm ј teoriskjm radovima Oro· 
:-;~ muaпa, Alena ј van de Hulsta. Ро savremenom 

lliih~rat .. nltl treba u onome Jto nazivamo koronom 
ustvari ove nezavisne pojave. Nepre" 

spektar bez Fraunhoferovih linijj svoJst~en 
koroni i оп polako slaЬi ukoliko se dalJe tde 

Sunleve povr!ine, jer broj elektrona opada · 
ве ide u vis. Neprekidni spektar sa Fraun· 

boferovjm llnjjiama potiee od Suneev~ svetlosti 
roturene na eesticama meteorske pra!tne u pro· 
вtoru izmedju Zemlje ј Sunca. Sa koronom ove 
ltltice пemaju nifeg zajednjfkog. . . 

()va teoriska slika korone u sag\asnost1 Је 
ta posmatranjjma ј skladna је. No ne treba za· 
Ьoravjti da ona pretstavlja samo jedan dalji korak 
u tumafenju pojava u ~oronj. fjnu str~kturu ko· 

nјеп slo!en jzgled опа ne tumaft. 
Zadrfjmo se јоЈ ukratko na. emjsjoojm Ji~j

Jama unutralnje korone. Kada Је sedamdesetth 
godjoa pro!log v~~li u spektr~ ~rot!Iberana~a ot· 
IU'ivena jedna em1stona futa ltniJa, 1Spo~tay1lo se 
da ona ne pripada ~jjednom od poznafi~ _eleJ?~· 
nata U to doba b1lo је dozvoiJeno pr1p1sat1 Је 
nek~m~ пovom elementu nt:poznatom na Zemljj. 
Dato mu је ј jme: helijum, ро jmenu grfkog 
Ьоgв Sunca. Poznato је da је kasnije ltelijum 
nadjen i na Zemljj, te је tako ova pretpostavka 
naknadno opravdana. No u slufaj~ koronjnih 
emjsiooih linija i u па§е vreme sl1fna pretpo· 
stavka пiје se vi!e mogla utjniti. S· jedne strane 
novim, nepoznatjm elementima nije · vi§e Ьilo 
mesta u perjodnom sistemu hemiskih elemenata 
1 druge је, opet, jspitivanje spektara nebeskih 
tela ufvrstilo u nauci shvatanje da postojj jedin
stvo materije u vasionj, da su sva tela sagradjena 
od istih вtoma. Sjtuacija Ы jzgledala bezizlazila 
da nisu Ьа§ astrofizieari prvi pokazali da spektar 
nekog tela zavjsj · ne samo od vrste atoma od 

је ono sagradjeno, no ј od uslovima pod 
11.~--~··r -11. ... :;-~ se oni nalaze. ProЬiem se stoga posta

na ovaj naein: na6 kojj Ы od potnatih 
eJemel1818 mogao da daje linije koronjnog spektra 
pod uslovima kojj u koronj vladaju. Тај pro.Ыem 
te!ak је sam ро sebl, а njegovo rebvanje uto- . 
llko је tefe §to se sve do nedavna njje mnogo 
znalo о fizifkim uslovjma u koroni. Ра f.pak је ј 
on re§en zahvaljujutj nastojanjjma astrofizjfara 
Orotrfjana а narocjto fjzi~ara Edlena. Odgovor 
koga је na§ao Edlen njje mogao а da ne jzazove 
iznenadjenje i otvori nova pitanja. Jspostavilo se 
da emisione liпije koroninog spektra pripadaju 

poznatim atomjma gvbldja, nikla i ksl· 
ljiМjaiiDI · (sve jol nisu pouzdano identifikovane) 

вe,Ia:te 11 stanju u ~akvom ib jos 
sreli пigde na пebeskl~ rel1ma-а kamo li 

u naAim zemaljskim Iaborator~Jama. . . 
Pod uslovima koji vladaJU u gasov!tim omo· 

ta ·ma zvezda Ш vaпredno razredteшm magli-
c~a ni"e nimalo retka stvar srestt atome koji 

:: izgu6ili jedan, dva ра i _vis~ elek~r?na (kojj 
su kako se to stru~no kafe JOПtzovan_l Jed~nput, 
d;a ut ш vise puta). Uzrok t~me ob1fno ЈЕ! јп. 
ten~vпo u\traljuЬifesto zraee~Je zv~z~a .. Atomi 
pomenutih metala u Sunce~OJ k~roш J0~1zova~j 
su med"utim u daleko vecoJ mer1, ponek1 mect1u 
njjma j~guЬili su mofda ј. trinaest .. elekЦoп~t Za 
takvu jonjzaciju potrebпa Је energ1]a k_oJu. ntkako 
ne mo!emo da ocekujemo u ul~raiJ~bl~astom 
delu Suneevog spektr~. Uzrok oVO) POJBVI kao ј 
veoma fivahitom baottenom kretaПJU elektrona ~ 
koronj јоЈ је nepozпat. Mofe ~е sam? nasluc_t· 
vati da se u пјој jspoljava ono 1sto dejstvo koJe 
i gasove hromosfere dovodi u uzburkano sta~je. 

* 
Upravo је ptoslo de:>et godina od kada su 

Sautvort ј Reber ne~avisn~ otkrili ?uncevo z~a
fenje na kratkjm radюtalas!ma, prv1 na _talasш~ 
dufjnama od oko 10 sanl1metara, drug1 na pп
Ьii!no dva metra .. U prvi mah postojanje ovakvog 
Suncevog zrafenja пе Ы trebalo da iznenadjuje. 
Radiotalasj se u su§tini ne razlikuju od svetlosnih 
i toplotnih zracenja. S~oga se unapred moze oc~
kivati da се se i ont; bar kod 1zvor~ kakav Је 
Sunce, .javljatj naporede sa svetle§cu 1 t?plo~?m. 
Ono §to njje u skladu sa na§im ocek1vanj1ma 
jeste intenzjvnost jzJ?erenog rad!?zracenj.a, nar?· 
fito na talasnjm dufa~ama na kojlma ga Је mепо 
Reber. No ne samo svojom jacinom, nego naro
eilo neoЬicnjm, ponekad naglim i. ogromnim Р?· 
J&fanjima privuklo је novootkпve?o zrac~ПJe 
paznju astrofizjcara. К.аkо ono nastaJe! u kOJI~a 
slojevjma Suneeve atmosf~re, kakva Ј~ vez~ IZ· 
medju nj~govih proniena 1 posmatraшh poJava 
na Suncu koje se vec decenijpma prate, - sve 
su to pitanja na kojima se u toku proteklog vre: 
mena tako jntenzivno radilo, da izucavanja u ovoJ 
oЬiastj pretstavljaju jedno od najzanjmJjjvjjih ро· 
glavlja fizike Sunca. · 

Lako је razumetj koJj znacaj jmaj~ ov~e 
posmatraиj.a prilikom Suncevih pomrace~JЗ·. N11e 
te§ko uvidetj da se jz promene jacine pпmiJeno~ 
zracenja U !GkU pomracenJa mogu izvuci vazПI 
zakljufci о tome jz ko}ih slojeva Sunce~e atmo· 
sfere zracenje potice. ·Sigurno је na pпmer, da 
се smanjenje jacine prjmljenog zracenja u vre!Лe 
potpunog poruracenja bltj utoliko vece, ~kol1k_o 
su nifi slojevi jz kojih ово dolazi. Utvrdjeпo !е 
bllo vec tanjm. merenjima da pojacano zraceiJJe 
dospeva iz p<:~jedjnih .aktivиih" mesta na .~uncu. 
Nafalost se radioteleskopima, spravama k?J.1ma 1se 
radjozraceиje merj) ne moze tacno odred1t1 ро о· 
zaj ovakvih tacaka na Suntevoj povrsjni. No P~1 -
likom pomracenja, ра ј delimicnjh to se mo ~ 
postjcj, ako se merenja vr§e sa trj udaljene tac~u 
za koje pojed~ne faze pomracenja ne nastupaJ. 
u isti mah. Dojsta, u trenutku kada Mese~ z:. 

. klo~j neko- aktivno _mesto, jntenzjvn?st. radl?zrda 
fenJa osetno te opastj. Mozemo bltl Slgur~l ьаs 
se takvo mesto na Suncevom koturu na\azl 

fttldnom luku koji pretstavlja granicu izmedja 
Sunfevog i_ tamnog Mesetevog kotura. 

se tafk1 tog luka aktivno mesto nalazi 
na osnovj merenja izvr§enih 

dveju posmatrafk1h tafaka.- Ovakva 
fS1~renja pokazala su da se bar neka od mesta 

u pogledu radjozracenja poklapaju sa 
~81rtivrtlm zonama na S~ncu, sa onima gde postoje 

do skora. poslaJale grupe pega ili se па 
nafin ispoljavala pojafana Sunfeva aktivnost. 

Isto tako merenjjma prilikom pomracenja potvr
djena su teorjsk~ predvjdj_anja d~ ~adiozracenje 
VeCe ta\asne duztne ПaSiaj~ U V1§1m S!Ojevima 
Sunf~ve at~osfer.e, _u k?roш, dok zraeenje manjih 
~lasn~b du~н;ta pot.1fe 1z hro~o~fere. Iz merenja 
шtenz1vпost1 1 ~r~g1h karakter_tstlka _ovog zracenja 
mogu ·Se teoпsk1~ putem 1zvest1 zak\jucci о 
s_tanJu hro~osfer~ 1 koro~e. Sto se ove poslednje 
t1f~, merenJa rad!ozrace~a govo~e u prilog shva
tanJa da u koront vladaJU neob1cno visoke tem
perature. U pogledu stanJa u hromosferi ona se 
pre mogu protumacjti srazmerno niskom tempe
raturom hromosfere ј njenim uzburkanjm stanjem. 

UVOD 

' Elektronika је oЬiast elektrotehnike и kojoj 
se upetreЬijavaju elektronske cevj. Pojam elek· 
tronjke је od skora odomacen kod nas, i on 
definiЭe primenu takozvanill radio cevj, katodnih 
cev.j, foto celija i mnostvo drugjh raznih elek
tronskih elemenata. · 

U elektronske uredjaje spadaju, pocev od 
relatjvno prostih radjo uredjaja ј kontrolnih ure
djaja sa radjo cevima, · do najkomp\jkovanjjih 
elektronskih racunskih uredjaja ј uredjaja za pam
cenje. Pojedjnj uredjajj sadrze ро nekoliko hi· 
ljada ра cak ј desetina hiljada elektronskih cevi 
(prosecan radjo aparat ima 5 cevj). 

. Na osnovu izvesnih pretpostavki u pogledu 
broJa neophodnih kontrolnih uredjaja ј uredjaja 
za vezu, dolazi se do zakljucka da је za opre
~u vasjonskog broda potrebno oko tri do pet 

, ћ1ljada elektronskih cevj. 
. . Prema mjs\jenju strucnjaka, let u vasionu се 

b1t1 ostvaren krajem ovog veka, ali let sa po
sadoш се biti moguc tek u iducem veku. Za sa
da su . postignuti relativno skromni rezultati. 
.. Jedna vrsta raketa uspela је da dostjgne 

Vlsшu od oko 400 km. Ovde treba imati шi umu 
~а је u celom putovanju proЬiem preva\itj bas 
tlћ. prvih nekoliko stotjna kilometara, tj. savladati 
deJslvo Zemljine teze, jer се se posle brod kre
tatt uglavmom ро inercjji, sa konstantnom put
пom brzinom. 
Podela elektronskih ured ја ја: 

. Elekronske uredjaje prema mestu .gde se 
nalaze delimo u dve osnovne grupe: 

1. Uredjaji koji ostaju na Zemlji-zemaljski 
11. Uredjajj kojj putuju sa brodom-brodski. 

Pomenuli smo na јеdвој CNI r111i)ib. ~=== 
kako su naporjma nekoliko ~era~ja м. 
fara dobrim delom ostvarena snov1 prvsh 
smatrafa Sunfevih pomratenja - da pojav.e 
паm опо otkrivd samo za. nekoliko minuta 
punog pomrafenja budu pristupafne 
.i svakog vedrog dana. U tome dolazi do w;atuaJ~a' 
tefnja ljudi da ne budu igrafka s\ucaja. ~ ... tlfn~ 
astroпomske metode ispitivanja Sunca nri!tstavlliai·~ 
u ovom pogledu krupan korak unapred. 
nezavisпe i od samih vremeпskih prilika. 
pored toga od posmatranja prilikom ~11nl'••vilil.!i 
_pomrafenja ofekuje se јо§ mnogo. 
trjdesetog juna ove godine dut 
pomrafenja rasporediti mnogobrojne ek~spe~dic:iierJ.J 
koje vec mesecima istrajno nrinr .. m 

gram r.ada. А ako Ы jednog dana po1:nra1fea1j~ 
Ьila i suvj~na pri izufavanju prirode 
се ipak . ostatj jedan od najlepilih prjzora 
priroda mo!e da паm prttfi. 

• Let и 
1. Zematjski uredjaji 

Zemaljskj uredjaji se deie ua dve podgrupe: 
а) U~edjaji koji se korjste pre · pocetka leta 
Ь) Uredjaji koji se koriste u toku leta 
Ove podgr.upe se ne razlikuju. tako o§tro 

da Ыsmo mogli da povufemo granicu · izme
dju njih. 

U podgrupu (а) dolaze uglavnom uredjaji 
za obuku-trenaznj uredjaji. 

Trenazni uredjajj se jzradjuju pre zavrsetka 
vasjonsko~ ,Ьroda i sluze za obuku posade, koja 
се uprav.Ljal1 telekomandovanjm vasionskjm bro
dovjma, ili koja се Ьiti na samim brodovima u 
koliko su u pitanju brodovj sa posadom. 

Kod telekomandovanih brodova upravljanje 
brodom se vrsi sa Zemlje. Prema· tome trazeni 
uredjaji се u ovom slucaju slufiti za obuku ze
maljske posade. 
. . U sl~cзju brodova ·sa posadom, treba obu

Cit1 zemaljsku posadu kao ј posadu koja се Ьiti 
ukrcana na vasionski brod i upravljati sa njjm. 
Za posadu koja се krenutj na put brodom tre
na~nj u_redjajj moraju imati jsti raspored ј' polo
~aJe. S~lh e\emenata za upravljanje kao sto се 
1mal! 1 na brodu. 

~ј trenazni. uredjajj се jndjcirati razne pore
mecaJ.e, ve§tackl proizvedene, koje се posada 
morat1 _odgova.r~juCi?1 komandama da otkloni. 
Gro ov1h uredJaJa Ь1се elektronskj uredjajj. 

. Da Ы .se om.oguCi\o odrzavanje veze jzme
dJU broda 1 zemiJe, treba odrediti i talasnu du
zшu na kojoj се se radjtj da Ы se veza kontj. 
u~alno odrz~va\a. Talasi raznih duzjna ne pro
sttru se podJ~dnako. Dok se u zemljjnoj atmo-



OtdJ:&vcut ~~.aa"kl prf lldato}ill! lenit-
:..-~:....., ... }de do 10 :it w tj. --aoat te 

ldta •1о~ 01 anteau , prije111nika mott • 
=~ pri~ll, aU da Ы ее razu111eo, potre. 
8llo jlti lipaL Za' ~t~qrafiju ~ potrebno 
IO'II~, 18 JWenol pvora је _potreЬno . 10"12 W, 

rveiiOI slike 1\tf"'. Ukoltko је jatina lic· 
:_: 8аа · od gorajib vrednosti. ut61iko је 1 
пп 1111Ј;е tl&urna. Orijentacije radi napomenu
ta da је ractarski tipJ ref1ektovan ~ meseca 
Ыо oko 10 ра11 Ј8В od praca oseUJtvosti рП. 
J-ailla. . 

Polt> Jt 1 1НIIir .pun• bvesnlh elektro. 
· aetnib atteajl, а ovom slutaju smetnji 11 
:f11u luma, to је potrebno da signali za vezu 
ь..аа matno jati od prap osetljlvosti. 

н. OIDOVU povrtinl antena uavojenib а 
odr&van]e veze. doЫeemo potre~nu snagu ·pre
da,nlka. На ZemiP povriina atactonarnib radar
lk Ь antena ае krete od 50 ml ра do ЗОО. '!'а 1 
vlle. Na brocSa amo 11 tom pogtedu p~tltfno 
oaranl&nl, 1 povrlin~ antene ne mo!e bitt veea 
od nekollllo kvadrstotb metara. 

Da Ы doЬIIi pretstavu rada velltine potrebne 
IDI«t predajnika, usvojltemo da zemaljska aпtena 
ima efektlvna povrlinu 100 m", antena na brodu 
1 ",а, 1 da је taluna du!lna Ю ст. 

Za odrlavanje veze 81 brodom u Ьlizini 
meseca (udaljenje od Zemtje 400.0:!0 km) po
trebna је snaga za telefonski prijem 16 W а za 
prenos tetevizlske stike 16 kW. lz ovog proiztazi 
da nete Ыtl proЫem snaga za odrlavaпje veze 
11 brodom. Za istu talasnoJ dufjnu, а za o<bla
vanjt vt&e аа brodom koji se natazj u Ьliziџi 
pojedinlh neЬeskib tela ndeg sunfanog sistema, 
potrebna snaga predajnika је data u tabeli 
аа tledetoj atranj, 

Napomena: kolona (а) odgovara · projzvodu 
povrJina prijemne i predajne antene od 100m', 
а kolona (Ь) proizvodu od 10 m'. 

IJ ovog izlazi da је dovoljaп predajnik iz· 
June anqe lfl kW. ра da se odrfj veza tele· 
grafljom sa brodom koji se nalazi u blizini Ju
piterl. Poredjenja radi treb.s zпati da proset•n 
relo Щ eleklritna pegla tro~e prlb\ifno tu snagu. 

Pored aredjaja za vezu postoja~e na Zemlj~ 
1 drugi navigactoni jnstrumenti, kojj ~е olaksatt 
llontrola kretanja btoda kroz vasionu. 

11 8rod1kl uredjajl 

Uredjaje па brodu podeli~emo na tri grupe 
& to prema ojiЬovoj nameni . 

• о 

1. Oeoeralorski uredjaji 

Otneratorski uredjajl ~е Ьitj uglavnom aku· 
malatorske baterije, ogromnog kapвciteta, а та: 
llh dimenzija i tellne. Ove baterjje ~е se pu11ttt 
povremeno pomoeu pomoenjh raketa predvtdJe· 
nlb sptcijelno za tu svrhu. Akumutatorske Ьэtс · 
rlje dlvate energlja raznjm pretfaratkim ure· 
djtjlma. kojl ее proizvoditi nalzmenitni napo,,, 
1 koji ее и z1tim tr1nslormiratj na potreb11u 
YRdnolt pomoeu transformatorskih uredjaja. U~~ 

• .._ ovlb aalzmenifoib n1pon1 Ы~е oko \IJV'I 

' 
,, 

Ytt88 о ••• , 1 т-.•• , 
11 е ..... 

'1 i . ... ~ ......... • • • • ... 
м- ... 1.118С , .... 0.11 .,. .. 0.1 , 
м.. 0.000000 IJaiL101fC 
v ... '18.000.000 14 ....... 
ь;ц. I3IUJOO.OOO ..... 

Hr. Ova Кettlnost. iU neka njoj prlblitn1, ыее 
•vojena, jer su pri toj utatanOIU ttansforma~ 
torska jeqra znatno manjih diroeoliia, • 1 filtA· • 
ciJa 01роое је olakbna. Nete ае ie1 k • anatuo 
Yi)im t~tel!anoetima. jtr sa aatenja mnO(~. tata. 
te 11 potreboa 1 Ьоlја oklapanj• padi l8llitJ od 
uateojв. . 

2. Kontrolnl aredjaji 

Вite dve vme kontrolnib uredjaja. Jedn( tf 
blli а pogonu u toku trtjanja celog ltta kao м 
primer: uredjtji za koafrolu radiJicjjl, brzine 
kretanj1, pritiska а prostoriijam1, uredjaji rt au· 
tomatsko upravljanje brodom itd. Мnogi od ovlb 
artdjlja, pored optitkih Ш zvatnib lndikacijl, 
Ьite i sposobni da sami otklqne nestali poreme· 
taj. Na primer uredjaj koji kontrolile kolitinu 
kiseonika u vazdahu. Om R njtgov inclii'ator 
priЬII!i odrtdjenoj .granici• on 1utomatski otvara 
slavine na Ьосаmа sa komprimiranim kiseonikom. 
Kad J.t. indik1tor skrtnuo na drugu atranu do 
.grantce· ,koja omaava da im1 dovoljno kise
onika on automttski zttvara Ьосе sa kiseonlkom. 

U kontrolne uredjaje koji nete Ьiti stalno а 
pogonu spadвju urcdjaji koji kontroli!u rad mo 
tore, k··litjnu pogoпskog goriva itd., jer motori 
posle rada od d• setak miпuta, u kon1 roku brod 
postite punu brziпu, prestaju sa radom, i rade 
samo povremeno kad se z• to uka!e potreba. 

а. U r е d ј а ј ј z а n а v ig 1 с i ј u, v е z u, 
merenja ј ispitivanja 

Dok prethodпa $rupa uredjaja slufi da se 
neometa110 obavlja ttvot па brodu i putovaпje 
lcroz svemir, dotle ova tre~a ~rupa sluti za vezu 
i 11 nautna ispilivanja svemira. Pored пavigaci
onih uredjaja пalazi~e se i razпe eleklronske 
ma§lne za ratuпanje, koje te Ьiti u staпju da 
brzo daju traleпe rezultate. 1 kвd brod bude а 
Ыizini recimo Jupilera, оп ~е rnorati na primer 
aam da izratuna putanju sletanja, jer da Ьi pri-

• 

.... , ... •• ... 
1110.000 11100 - .: ·' .. .. .... ..... 
.. ... Ь.eltlj -·~ . treЬIIo 111 
aUa. а Ьrod Ы u to УЈе8е prdeteo pri ,.taoJ 
ЬniDJ od 500 luttjиc dva i ро pull wte o8l8o 
od otatojanjl Zeaalja·.Мaee. 

Jtdan diQii Ор mdlм u nha ааје 
aatomatAi ra&aar 11 aletaa~, koji n• оаао 
elerмnall Ьnine 1 vlaloe da potrtЬou kotitio8 
gorltt koja treЬa da aeatra е Ьrliau Ьotdt, 
Ы и lleCinje mocJo lnrlid Ьеа 1о11Ь poa8edk8 
,ро brod i posada. 

Raanl leleYidlki •redJajt, koji 0180_..)1 1 
akdlnje krol aaqlu, oeopЬodal .. aarotito pd 
trdenja terena п sletanje. 

UredJajl в .еаа te Ьitl llieaJ ooha 
skim, sa fom razllkom lto te а~ blti 
maoja od one пmaljtke i • аја tt м I!Odldd 
povrlina broda. 

Odrllvanje nп 11 YttJН rtda 
Ьite. praktitno aeaaog.ate, jer ebplolije koje 
dogadjaju а motorima &е vtlike amtta)e. · 

Usled velike brliae brodl dolul do 1uata 
1 Doplerov efekat, tj. frekventaa ddvijadta asled 
kretanja broda. Оаа ra tal1aou dulina ctf 10~ .. 
1 kod bnine od t ltm/1«, imoal oko 10 kHz. 
Posledica је ta, da и prl prijemu t~learafl~, 
mote desiti da 1 pored upermoili anttnt м 
primimo nlkвkav SiJnal. Ovo se ispol}ilo prl 
p•obrloj emisiji signala na Mtsec, jer е pro
pusnt orse'- kod prlj• mnika iznoslo svep 57 H.t. 
d-k је dev1j1c Ј• u~estaпostl prouzrokovana Ме· 
setevim kretan)tm 1znosila oko 300 Н:. ZЬog 
t~vog n1 Ztmljt i brcdu mor1ju se nalazjti instru
menti, koji te korigovati prijtml1i ор еа u aavf,. 
snosti od brzine broda. 
, lz . prednjtg izlaganja se vidi da nlje tako 

lednoslavoo putovatl kroz svemir, Eksptrimen· 
talni letovi te se u svakom slutaju oЬ.vltl 
sa telekomandovaпim brodovim1; zatim kav pm 
p~tni~! 11~ brodov!m• te . ~е n1l11iti tlvoUnJe. da 
Ьа se •spaleli razn• uttcaJa na live or1aniшae. 
Posle tih prvih eksperimenata dol1ze na red 
brodovi sa ljudskom posadon:'. 

log. Alilojt! Milou•lf 



.Меви Је ·поверена часr да са неколико речи oruo· 
JIHM ову изложбу која he 11ас у н ест11 у област астро· 
комске науке и rлнковитЬ D811 пре:tочити њено по.стеоеио 

и њена достигнуhа. ВиАеh.ете Аокле су она стигла! 

Астрономија је и~ука о небеским п 'јавама. н~ке 
01 IЬИХ, као nривидно дневно и rоАишње кретање Сунца, 1 

воја изазивају непрестану смену Jltнa и uollи 11 узастоn· 
нЬст rодишњих доба, су не са .оо неизбежно упаЈљиве 
nојаве, веh управљају целом органском природом и на· 
меhу нам цео наш начин живота. Под у.11ером тих по· 
Јава стајао је прачовек далеко више но lfH данас. Без 
сопствено оствареног светла и без ватре, био је изпожен 
свим стихијама црироде. Но у .:rоплим пределима Зем· 
~~>нна шара, као шrо су то ·били Месопо~амија и Египа'(, 
кепогоА&е климе мање су се осеhвпе. Ту ј~ после .11невве 
:м.еге и наnорног рада, човек тражио одмора н разгаљењв 

воltној хлааовиви и вн.11ео над собом небески сао.11 
l'r· t~кнlleн С!езбројем зве!да. Упирао је свој поглед у 1'а 

написана на небу в из њих п)fочитао прве речи , 
тровомске науке. Колевка. те наше науке стаја а је у 
м крајевима. 

У Месоnотамији је хапдејским свештеницима став- • 
..ено у Аужиост .118 из ноhи у иаh посматрају звез.11аво 
вебо и кз .њега читају будуhвост .11огађаја. И ови су r.a 
ПОСf8Трали, прикупили тиме безброЈ цодатака о астро· 
1011ским појавама и тиме положили темеље астрономској 
иауцЈ!. Они су эвезце не~ретнице груписалн у поједина 
Jarl', надевупи им имена и тиме, веh у треhо) х.иља.11в 
ro&ИI!a пре наше ере, извршили прво ката11огизован;е. 
иеба.\ Видепн су да се преко чврсте чреже звез:11а не
кретн\ща померају Сунце и Месец и пет ппанета (Мер
кур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн), дак11е сед11м по• 
кретвњt небеских светпа. Тако је број сеЈiам .11обно КО.!· 
њнх свој нарочити знвчај н очувао се, у томе значај , 
1 вашој ce.IIMO.II&eвнoj не.11ељн, чији је сваки JIBH АОд.ељ!н 
по јеАво .. од ТИ/( седам небеских светла Ови су 08• 
1КЉ118О пратипн кретање тих пркретннх qебеских те11а и у, 
1ОМе У tqвy ВСКОВ8 ТОIЈИКО НаПре./IОВМИ да Су били у 

, ј 

f рапрu Jlllp&чyвull и табпицама пре.11очнтн њихо 
":аи 8 претсказивати пом.рачења Сунца и МесеЈЩ 

.И ,Er(ll!haJIB су .61148 пажљв.вв посматрачи небеских 
појава. 1 њнхови t'llвштеанци савесни хронопоз11• Њнма 
је "СТављено у дужност .118 уређују Капен.11ар н тачно 
прllбе.11еж4вају исторвске догађаје, а варочитр 1111ад tвиие 
кр•љевсквх д.виаствја. У томе су потnуно усnели·. 0,_ 
аОбs освввача прве "Аи&астије, 0.11 краља Мевеса, тј 04 
3816 rодиве upe нове ере па .110 Апекс&НЈ!ровог осваЈања 
Ј!гипtа. эза roд.ue пре аове ере, одиенупа .се ва егиnат. 
ском престолу трв.11есет в једва АИнастија. О томе uелом 
временском раамаку еrвпатс:ке историје сачувале су се 
безбројне првбеЈЈеwке всклесане хнјерогпифима на 38• 
AOBBua храмова и гробова египатских владара, том ко. 

1ексу о.11 камена. Тви ивтервапом в својом raчвowhy 
ввдиаши.1а је. еrвпв~ска хровоuетрија све остајlе Ста. 
рога вева. · · .. 

Но nрву, пртпуву, науку астрономије створили су 
тек стари Грци. Питагора који ое бавие у Египту .8 
упозвао се онда са rеометриским знањима Егиnhана 
пресаnио их у саоју школу 'у Кротону, а геометри)а се 
онда, а затим и у Аrени, развијала у толикој мери да Је 

, убрзо .11обипа овој поmуво ваучви карактер н то .Епе
иевтима•, Вукпнда, Једног 0.11 првих научника велике 
ааексавдрвске шкопе. Тим својим делом геометрије по
стао је Еуклв.11 учнтељеи те науке у потоњим нарашта· 
}има. Више 0.11 д.ве хиља.11е година били су Еукпидовн 
.ЕI'еи.евти• еванђеље епементарн.е геометрије. 

На тим чврстим темељима геоме:rриске науке уз· 
JIHГna се у апександрис~ој школи и астрономска наука 
.110 веспуhеве висине. Онде је између гоАине 280 и 260 
пре нове ере живео и учио вијвеhн астрономск.и геније 
сrарога века Аристархо~ .са Самоса. Измеривши геоме· 
трнским начином О'l'стојања и вещtчине Сунца и Месеца, 
он је ЈIОЗ&авши .118 је Суице ку.11 и камо веhе од Земље 
увидео 4а Земљв не миру!е у среАИшту васионе и небеске 
сфrре као што се .IIOTne мислило, веh учио .118 )е Сунце 
вепомичнр, na се око Сунца креhе Земља по кружно) 
путањи, да се ова обрhе око своје осе и · да је та оса 
нагнута према равни Земљине путање н да звезде не· 
кретвице пеже у оrр,омној у.11аљености изван Земљине 
nу11ање. То је тачно ово I!ITO је, уnозвавшн се са тим 
учењем Арнстпрха, објавио 1800 година доцније Никола 
~оперник свОјЈ!М бесмрrним делом којим је васпоставио 

· хепиоцевтрн!IВИ систем ·света. 

Наука Аристарха ~нје се у своје доба могла ОАР· 
жати. Ко је онда иогае замислити и верозатн да се 
Земља обрhе око своје осе, а .11а нам при томе, при сва· 
ком нашем скок у увис, тле не истрЧи испо.11 ногу! 

да , би се тај, на . први поглед пот.пуно убедљив, 
ергумеваЈ против могуЬвости обртања Земље обеснажио, 
било је потребно једи" ново сазнање: прilнuип · инерције 
који казује да при нашем скоку увис, ми носимо У 
вашем телу OlfY исту брзину којом се за време тоr на· 
шеr скџка Земљино тло креhе испод нас и зато н~м оно 
ве може истрчатн испод ногу. . 

· до тпrа Ј!РИНI/нпа А.ошао је тек Гапипео Галилеји, 
па, иако стављ~;н пред инввзиторскн .суд у Риму, до· 
казао исправност Коперннковог хепиоuентрнчног система. 

ПрреА тих фундаменталних саэнања којима је 110• 
пожио темеље науке о кретању, Галилеји је истрчао 
вспр~д својих савременика и тиме што је, први од свих~ 
свој, втiсторучно начињеи, догпед упро у звез.11ано неб 

11 в OH.I\e саr~едао. чуда. невиђена. Посматрајуhи Земљи е 
Месец, оnазио ]е на њему раввице и брегове, сличн 
Земљннима. Показао је како би се из дужине сенке 
Месечевих брегова мorna израчунати њихова висltна. 
Посматрајуhи јато Ппе]а.11а, избројао је, место њихови~ 
дотле виђених 10 звез.11а, њих 36. у јату Ориона наша с 
Је преко стотину звезда. Уверио се да је ДемоКР1110" 
имао потпуно право, говереhи .11а је Млечна стаза ск; .. 
безброја крупнијих н ситнијих зве3.11а некретниuа. Н1 ;. веhе иэиенађење причниио му је Јуnитер када 1 
н_уара 1610 године упро у н. свој дQгпед, је ~а· 

.ЈЈОПТ89' обпЈ:, а ysa •:r чепрв' llllill 
су, eeh иаа иеко.аико часовв, ИЗ11.евв.11е сво) 

мei!JICoCiiiiВ поио••Ј и nOJioжaJ према n.1анети. Уви.11ео је 
n покретне звеs.11ице Јуnитеровв месеци који обв· 
око њеrа. Наавао их је Ме.11вцејс•им звеs.uма. 
се ти месеци, пошто је пронађено још сед811 таквих 

..... "~"_,_· . -:::. месеш, сi6~ежавају римским 6ројевин1 

ЛQtае.ањ~ ве.1111во открвће што ra Је Гапвпе}и сво· 
.aorauoм џостиrао бвпа је појава мек, плuете Ве· . 
Ов је оnазио и Аоказао да, као што вам се Mecen, 

мењаiУ~tв свој попожај према Сунцу и Земљи, покаsу 
Је у равним фазама осветљења, то нето чвви в планета 
Вевера. Ова је слична Земљи н Месецу, па 3ахваљује 
свој сЈај и његове промене Сувчевим зрацима. А то вето 
н•в в ва n.11авете Меркур и Марс. 

Са Гаяилејом отnочиње нова једва епоха у ,раввиЬу 
астрономске науке, коју су довели до стрмог успона и 
блиставог врхунаца његова три. васле.11ника Кеплер, Ха)· 
rеис н Њутн. Кепnер је нашао кннематичке законе кре· 
тањв ппанетв, Ха) гене је нашао опште законе криволнни· 
ског кретања а Њутв је својим законом опште гравитв· 
ције нашао уэрочну везу кретања небеских тела и створио 
небеску механику чијим законима се проучава целокупни 
wатеријап- васионе, а који нам омогуllава А& њоме ра
чунским путем пратимо кретања небеских тела у далеку 
будиllност и давну прошлост. V. поједности развиllа те 
науке чије су најважније тековине везане за славка · 
имена Ојлера, Лаrранжа и Леппаса, не можrмо се ов.11е 
упуштати. Показаhемо само на јеАном конкретном при· 
меру, на историјату пронапаска планете Нсптуиа, ко· 

_ лика је иoll те науке. Из посматраних н~једиакосrи пnа· 
вете Урана, Леверије је увидео 11а она морају бити 
проузрокована је.11вом .11отл~ незапаженом ппанtтом и слу
жеllн се законима небеске механике nрорачунао је ва 
којем месту неба се та непозната планета мора налазити 
септембра месеца 1846 rOJIИfle. О томе је известио своrа 
вршњака, берлинског астронома Гапеа. Ollaj )е увече 
истога дана ка.11а је добио ЛеверијеЈ!О писмо, ynpo свој 
доглед на оно место које му је Леверије означио и за
иста пронашао ту вов.у планету. 

У доба тога 'l'риумфалног успеха небеске механике 
створена је пронапасuима Доппера, Кирхофа и Аруrих 
научника нова једна научна грана астрономије, астро
физика, која нам је, сдужеhи се тековинама физике, .11ana 
сре.11стuо у руке да испитамо хемиски састав небеских 
тела и физикапне процесе који се на њима одигравају. 
Тиме је наш видокруг прошнрен далеко изван нашег 

Сунчевог система .110 оних граница које нам је тешко 
обухватити нашим досадашњим претстаоама: О томе 
hете се уверити ка.11а се прошетате кроз ову изпожбу. 
В'идеhете да се онде отстојања небеских тела која лебде 
изван нашег Сунчевог система мере светпосним ГОЈIИНама. 
Та је.11иница преАочава нам ону дужину што је светлосни 
зрак превапи у току године дана. Покушајмо да је 
предс,чимо бројевима. Светлосни зрак превапи за једну 
секунду дужнну од 300.000 километара. За једну ми путу 
60 пута толико, за један час шез.11есет пута толико, за 
један .11ан поново двалесет четири пут толико, за годину 

nана опет 365,24 пута толико. Помножите све те бројеве 
један са другим! Добиhете .11ужнну св.:тлосне године 
Очи he · вам се замаглитн од тога броја. А када буАете 
чули да има небескнЈI; тела која су милиона светлосних 
rодина у.11аљена 0.11 нас, ви hете се забезекнути. "' 

А мо.11ерна астрономнја је, бпагодареhи неуморном 
РВА·у наших астрофизичара н моh11нм догледима наших 
опсерваторија и ра.11ова теоретичара, Џинса, Единrтона, 
Раседа н других, успела да вам да.11е по.11атке шта се 
Аешава у тима дубинама васионе. Она је могла .11а нам 
оцрта судбину, младост, успон и старење тих Аалеких 
Сунаца, далеко веhнх од нашега а безбројних. П ~ед тим 
откровењима два разна ocehaja боре се у нашој Ауши. 
Је.11ан од њнх је овај. Шта је цео нвш Сунчани систем 

· У тој огромној васиони? Једно зрнце песка у њеном 
бесконачном мору! Таквих, н далеко веhнх Сунаца има 
милиона и милиона. И они, о томе нема сумње, имају 
својих охлађених nратИоца, као што је Земља. Па јесмо 
ли ми је.11ини живи свет у тој бесконачној васиони? Ми, 
микроскопске бактерије на -зрнцу песка васионог мора! 
Пред тим пнтањем стојимо скрушени и осеhамо се 
сиhушннма. 

Но када се пренемо, у нама се бу.11н јеАан Аруги 
ocehaj nри овој помисли: Са тог зрнца n~ска, ии смо 

Ипсmру.мент AcillpoнQAtcкor друщтва 11а UЗ.!!О.Жбu 

Посл~ проф. Мfланков11hа узео је реч nptтceliiИK 
Астрономско1· друштва, пуковник др. Р. Даииh, кuји 
ј.е укратко юнео н~порс Друшrва око прире .• бе нзложбе, 
указао на љен основни циљ и смисао, и поrсетно на 

једну чу дну аномалиЈу нашег средњошколскоr наставног 

nлана. Заиста изгледа несхватљиво то, што је из про· рама 
за среАње шкопе астрономија брнсана као наставни преА· 
мет. НесхваТЈl>ИВО утолико пре; што~астрономија заузима 
виsно место међу егзактннм наукзма, и по материји коју 
tбрађује, и по методама којима се притом служи. Шта
више, она је од}'1!ек почщЈаnа на ди-јалектичко-матернја
пистичким принципима, и као такв а развијала и развија 
једино исправно схватање свеrа којим смо окружени, све
Аено у основи , на .11ва би тв а чнниоца Природе: материју 
и њено кретање! Сем тоrа она јl.!~својим учењем у-цело· 
сти оповргпа назадно религиозно тумачеље о постанку 

света за .седам Аана •, и борила се, а н ~а.11 се још увек 
бори, против свих nреАрасуда 11 уко~ењена сујеверја коА 
неупуhених. За жељу је оту.11а да ова авомапнј~ буде 
је.11ном отстрањена ... 

и'ницнјатива за;покретање астрономске изпожбе по
текла је 0.11 .11руга М. Тепавца, секретара за науку и куп
туру НРС, чијим су rзяпагањем створена и Друштву 
стављена на расположеље потребна материјална средства. 
Због тога Друштво oceha необичну обавезу према .11ругу 
Тепавцу и према Caoery, па им и овом приликом изра
жава своју топлу \бпаrодарност. Без те nотпоре оваква 
је .11на манифестација не би се могла још задуго оства· 
рнти. А по замисли, изложба би требало да обиђе и сва 
веhа места у унутрашњости НРС. 

За технички .11ео посла око припреме изпожбе Уп'ра
вни ОАбор '.Астрономског друштва одредио је посебну 
комисију, у коју су ушли .11ругови: Славенски, Протиh 
и Кубичепа. Овој комисији се са nyнn искреног эапаrања 
прикључио и секретар Друштва друг П . Ъурковиh. Захва-



f.;.:4Ji8 .. 1 .. 8С\'роВ8ЈТIIЧЈСе CII(Ц8je XpB8ТCI(Or црВ• 
!t~ 'IOКCifiiCIBIU»I' Аруштва у Веrребу • 

• Не нвкцијатнву uаставuика · Техиичк'·r факуптета у 
'81rребу: nроф. Д. Базјанца н доцента Л. PanAиha по"еАена 
)е у оквиру Хрватског прироАословноr друштва акција, А& 
ct оенује АС'tронаутичка ~!'uнја. 29 јануара 1954. ОАржан 
је' осннвач•и састанак коме је присуствовало' шест
.исетак особа, претежно студената, Теrничкоr и Прн
роаосповно-математскоr факултета. С8станак Ј' отворио 

име Хрв nрнродос11о~воr 11руштва пр. Рандиh н upe-
I!Jioф. 6аэј&Нitу, којu је О]ржао предавање поА 

.~~'ICIOIIOII: Основни nроблеми астронаутике . Изнесени су 
буАуhе crкtiиje, њена организација и nвав · 

су nрисутни jeJtiiOГI!acнo закључнлн, да се осйује 
.}.t~n.~н~ovoiиuir• секциЈа н изабран је оАбор од 9 чланова,, 

чепу nрочелник nроф. Базјанац 1 тајиilк Л. 
0-\IIIJ'Чe/lo је .111 се ОАржавају месе'!RИ састанци 

1111 којима бlt се ОАржаваЈtа стручна предавања. 
реАовин састанак ОАржllн Је 26 фебруара и 

'fiU Раи.аиh ОАржао преАавање: Шта очекује све· 
llllpCкor nутника на Meceuy? На Аруrом · састанку је 
nроф. 8аЈаиац nредавао noA насловом: Раsвој ракетне 
tепи~tе. На свим састанцима су се nојеАивн npиcy'I'RИ 

за стuве чпавове секције, која сада броји 
оа •о чаавова. . 

V веnосреЈИОј бу.ауhвQСТи секција he и AIJJ>e радити 
аопуаар1111цији успеха астроваутиве, па he се у том 

OIIBfiPY Астрономске наложбе, коју ,nрире
nрврод~оЈво друштво nовоАОМ nеде· 

· OIIJOt'O.IIIШIIЬBIIit свој~ ЗвјеsАарннце, nосебан Астроиа· 
CЛIIКIIII и моАепима иэ асrроиауrнчке 

I_!PipiiiiiiTНIIe. 0Абор секције иастојаhе тако~ер, да nри· 
nili!rior•·vlallи.тepaтypy, како би чланови моrпи уnо

остмвх ва nод.у ае'l'ровеутвке. 

ову 1181111....., 
A111J1011Yt8•1111 .аео 1134011lle C8'UIJЬIIUII q: мноштво 

rрафвк• 8 128111, које uрнкuу)у ~~ ракетве технике 
8 ракетвоr noroвa ~nште, услове. nотребне за савпа~н-
1ое rраввтацвовоr Земљнвоr nCNЬI, праЈек.'Q! ивтерq11а· 
ветарввх броАова, мвви)атурвв мо.tuв вокоаи"о ваЈtщ
uатвЈнх l)lma, НТА. 

}'s све слмiе н вlllожеве npe.oreтe 111118.SIIIIa су. се 
вратка објашњеља, местиuице пропdрава мислиllа вели. 
1181 астронома. · Савке Ру~ера Бошковиl!а, нашег првог 
астронома. и Претсе,аавка Репубпnке У зачељу Н311ожбе, 
1110 11 слике ваших партнских- и Aplllaaниx руковоАнпаца, 

уiрашава11е су им,жбеви простор. 
у tfрио·белом тону, са јасно вотакв,утнм контра. 

стима, ва укусно иsрвђевнм постољима, све НЗЈ\ожене 
rпнке и nривети оставља/IИ су ва nосетиоце пријатан 
утисак, о чему сведоче мвоrобре)нн заnиси у иэпожбеиој 
књвэв утисака. За време трајања Н311Ожбе, каАгод је бипо 
Ј.овољво nосетипаца, приказивана су два докумеитар11а 
фiUIИt: ,Обор11ие• и ~Кроз свемирски простор•: 

Изаожба је 6\Uia отворена 20 А&иа . Нажапост, эбоr 
. aa6or о.аэива nубпнке, иарочи.то школске омладине и 
рвАиих копектива, в~ би се моr11о ·реhн A<ll је 'Изложба 
ове врсте, која свак&\10 и за Ааnеко веhе културне uetг-.. 
тре света претставља цосебву ре'!'кост, доживела онај 
успех који се . очекивао. ' 

~ м.п. 

: " 
. ' 

и 

sferl pllmskl spreg kojl ubrzava Zemljlno obrtaпje. · Оо 
smatra da је ц toku Zemljlпe lstorLje. ovaj s·preg delovao u 
smlslu lzravпanja usporavanja ebrtaoja pod dejstvom pllm· 
skog spreg~ okeaп,skog om·etaca. Flrltom dolazl do zakljucka 
da је , IЭ!efrejsovo (Je!lreys) okeaпsko pllmsl.<o treпje suvl§e 
vellko da Ы atmosferskl spreg ubrzцпja obrtaпja mogao 
uspћstavltl ravпote!u ov.a dva supretn~ pllmska dejstva. 
Jzlazl da је пjegqva leџrlja u saglasпostl sa .. posmatracklm 
podaclm~ щ;роrаvапја obrtanja ц toku lstorJskog razdoЬija, 
all to ne znacl da usp1 ravanje pbrtanja estaje 1 u okviru 
geolo§kog razdoЬlja. :. 

(Jou!na\ of the Brlt: Mtr·. А~. 63, .N'~ 4, 1953). 
. Р. М. Dj. 

, Да 1и се о•ре.ц~о ефекат · космичких зракова н~ ви· 
си11ама 15000 Ао 30000 мета11а америчкн центар за ваз· 
Аушиа истражнвања ·шаље вођеним баленима поврhе ко· 

' Је је ~ерме.'!lич11и затворено· ·у ОАrоваf>а·јуhим тубама. По· 
11етање се врши ва заnадној обали да би се nотом балон 
водио npelda и'стоку .елд. Очекује се да he подаuи из 
ових оnита nроширити эвање о у 'l'ицају космичкоr эра· 

чења у вези npнldeвe С'l'р.~тосферских авиона. 

.· * ) 
У оквиру встражввања морнарице САД у Balfin 

~Bagu-y (Northerп Greeпland) нспаљене су ракете из · ба· 
nока Аа би се прикупили помци .о космнчкџм зрачењу. 
При томе је. употребљена ,Dеасоп• ракета ' са чврстим 
rорнвом_ која .тежи 150 kg н· ба11011 ,Sky hook•. Постиr· 
иута је висина ОА 68 km. 

~· 

Коаав.ца ва вс:тражввав.а· а~ернчкоr ваздухоплов· 
ства предузела је осrварење пројекта који би требало да 
оtl.јасњи nојаву разl\ике у . потевцијаltу која иде АО 100.000 
ВOIITII,. изме~у· Земље и високе страrосфере; Испнтивања 
се врше балонима, који Jiece еnек11рометре све до висине 
30 lfJI У. Новом Мексику. Ова( nројекат испитивања ви· 
соке стратосфере је део иепрекиАних стуАија епектричноr 
nоља које nостоји изме~у Земље и јоносфере. Више од 
50 година наука nокушава да nронађе извор струје од 
18~ амnера, кqја непрекидно тече иа Земљи. 

• 
Научввцв Уввверввтета у Калвфор~ 

рјв оредnожили су употребу ракеrиих мо
'Тора за noroa аероАинамнчиоr тунела. Шест 
раке'l'них мотора са потнском OD. 2500 kg 
(сваки од њих.) об~бедиhе млаэ за тунел пре· 
сека \,2х\,8 т са брзином 611'0 kт ва ·ч·с а 

, са ра.~tвим условима- којИ" оnговарају висини 
ОА 1500 ' АО 18000 метара. Главна особина 
оваквог иэвођења је њеr ова релативно ниска 
цена . Око 25000V долара стаје овакав тунел 
у поре~ењу са 1 милион више 33 тунел 
уобичајеног тиnа. Uеиа једв9r минута ра11а се креhе 
од 400 до 1500 долара. При томе се nретпоставља А8 би 
се користиl\е стандардне ракете са течинм горивом. 
Друго • преимуhство овог система је' њеrова веhа ела
стнчвост у раду. 

О poplavl · ~ovih raketnlh oruzja govore 1 ovogo
dt§uJI vazdultoplovnl casaplsl, naroclto U· SAD. Tako se 
ka!e da Daglas (Douglas) lzradjuJe novu artiljerlsku raketu 
пa;,;vanu ,Hon~st Јоhп' (Po§tenl D!оп) koja verovatuo 
upotreЬljava cvrsto gorlvo. Koпver (Coпvalr) razvlja medJu· 
koпtlnentaJпu balistl~ku raketu zvaщt ,Atlas•. Ratпo Vazdu· 
hoplovstv9 SAD razvllo је 1 lspltalo ttov projektll ,Lazy 
deg• (Lejzl dog = Leпji pas) za dejstvo protlv ljudstva. 
Rајеп (Ryan) је doЬio millonsku porud!Ыnu za lzradu ra· 
ketnlh motora za flrmtt Fajrstouп (Firestone) koja се lh 
ugradltl па projektll zemlja-zemlja ·sa vellklm dometom 
Ova raketa, Korporal Е (Corporal), ttsavr§ena u Kallfor
nlskom tehпolo§kom lnstltutu, te§ka је oko 5 500 kg, du
ga~ka preko 12 т Ј lma precnlk 0,76 т. Oslm toga lma 
neoЫ~no mnogo objavljenlh fotografija поvе protlv .• vlonske 
rakete ,Nike•, Sperl, (Sperry), .Sparrow• (Vrabac = sparou) 
rakete vazdtth-va2:dtth, kao i dlrlgovanog projektlja Bolпg 

·~Boelпg) ,Bomark'' (Bomarc); 

Pre~nlk Neptuna 

U toku marta \948 1 febrнara ·1949 G. Kujper (Kulper) 
ltmerlo је uglovпl precпlk Neptuпa pomoёu naroclt ,g ml
krometra kojlm u polju ·vlda ostvaruje kotur veliclпe pla· 
пetlna kotura. Prema ovlm merenjima ttglovnl precnlk 
Neptuпa па otstojanju od 30.07 astroпomsk i h jedlnlca lzпosl 
2. '04 ± 0."02'. То zпaci da mu је pravi precnlk 44 бОu + 
400 kт mesto usvojene vredпostl 53 000 kт, а sredn'j8 
gustlna 2.22 mesto 1.32. P·r.ema ovlm merenjlma Ы Neptun 
ре gцstlпi 2:natпo odstupao !JQ plaпeta Jupllerova tlpa, 111 
plaпeta lza prsteпa plaпetolda. 

Ujedno Ы prema fotoelektricпlm merenjima А. Schet
zel-a lz. maja 1949 sledHo da је prlvidпa vellciпa Neptuna 
manja za 0.30 od usvojeпe. Medjutlm W. Becker smatra da 
Је Neptuп promenljiva sjaja 1 da otilda potlce ova mala 
promena. 

(Coпtrlb. Мс Doпald Obs. No 179) 
1'. М. Dj. 

* .-

11atet81 ....... 
--dм:спlа 
• Мator Charlls Е. Yellfl*' lelllo1e ьа tl1retnolll_.l!мiiiif! 
~u Bl!tL X-IA IIUd opltne Ь11е aaaeri&og 
vazdtahopioV.tva . Edwarcll (MIIIOe, C.l"...... 111 
decemЬ.r• 11163 goc1t11e 'Ьr&lnoвr od 2,5 Maldog 
2,5 puta vetom bntaom od awke. 

Ako se umu u. obzlr· atmoaferske prlflke na 
tada Је atvama bl&lna 1ete 11повtlа oko 2860 kmfll< 

Vlslna ovog lstorlskog 1et& Ьlla jr, premt Jol .е 
tvrdjenlm yestlma, oko :47000 metara. 

Роgоп ovom avlonu daje jtdaп raketnl motor od 2'128 
kg potlska u kome sagoreva tel'!nl klseonlk 1 mellvlqe 
vode 1 alkohola .. 

Oornja siika prlkazuje av.ton BELL X-IA u, lafu. 

• 
· Највиша постиrвута виенна ta човекGи Је 24Q60 т. 

. Ову висину Ј.е скоро АОстигао Со\. Marlon Carl авио
ном Douglas 'D-558-11 Sky r.>cket. У овом лету ракетни 
рекордни ав11.0н је поди·rнут Ао 10000 т уз noмoh боu· 
барде~а Б-29. Пошто с~ откач.иа од њег11 на тој висини 
рекордни авион је поинрао до ·8400 т (наво.~tно дели
мично услеА ·лошег раА• ракетне коморе) Da би потом у 
пењању под 40 степенн"достигао вн : нну ОА 22500 када 
му је горнвЈ _ потрошен~. До висине 24960 т је наста·
вно инерцијом. У о.вом .пету rrиnoт је имао не ~ебн нови 
тиrr одела под притиском које је требало да nомогне у 
случају да откаже уређај за одржавilње кабине под при
тиском. То ОАело је израдила фирма Davld C!ark Com· 
рапу, Worcester и пре.~tви~ено је 3а висн11е до 15000 ' т. 

* 
Pepeljava svetlost па Mesecu 

Uglavпom od driJgog do petog 1 od dvadesetl'!etvrtog 
do dvadesetsedmog dапа .meseceve starostl vldl se na Me
secu .,pepeljava svetlost•. Ova slaba osvetljenost onog dela 
Meseceve povr~lпe, kojl пlје dlrektпo obasjan Suпcevom 
svetlo§cu, nlje· rtl§ta drugo do sa Zemlje reflektovana Sun
ceva svetlost. ·J?rvl је ovo,. tumaёeп/c dao, kollko је pozпato 
- јег se u starlm zaplslma о tome malo govorl - Leo
nardu da VlncC Pozпatq је da је !llozof Posldoпi.Os (11 v 
pre п . е.) tu pojavu prlplslvao Mesecevoj provld'пostl, ati 
је to јо§ 1 опdа. mor alu lzgledatl пeverovatпo, po~to је bl!o 
pozп.ato da prl Suпcevlm p~mraceпjlma Mesec potpuno za. 
kloПJ 1 z.amracl pokrlveпl deo Suпceva kotцra. 

· Jedan od ~?alllejevlh ucenika, Beпedetto Castelli (11)77-
1643), usvajajucr ovo Leonardovo tumacenje, lstakao је pro· 
meпljlvost lпtenzlteta pepeljave svetlostl u dlrektпoj vezl 
sa prlrodom onog dela Zemljlпe povrslпe sa kojeg se 00• 
~lja Sun~eva svetl?st: okeaпl reflekl!tju manje, dok puslin)e 
t. onl delovl Zemljrпe povr~lпe kojl su pokrlveпl sпegom 1 
ledom, reflektuju najvl§e. lz clпjentce da se s proleca, kada 
Mes~c lzlazl па Jug~lstokn kao veoma uzanl srp. vldl jaka 



' ... 

. У оквиру испитиваља високе ~тмосфере i пројекту 
lt употреба ракете Vlc.klng за испи:rиnање , nоларноr све· 
таа. Ова) џосао би био иэв,ршен ~д ·стране опитноr цен· 
тра <::Ад ~Nol'ton.Soun~· у сарадњ~ . са норвежанским 

· I!IJ'IBBПBJd У. Trqmso·Y· За извеђ~!!>е ~вог _ преrрама је 
зtАужеи -Dr 1'1, NeWetL. . . • . . . .. 

. ·· "" 
. ' 

. Ovpgodlinjl· 5 Koпrre'! MedJitnarodne astronau
.tl~ke- fede~aclje k А. · F: odffaп је ·u : lпsbruku, Austrija, 
· 1:...1 · &\!gдSta. ·Aslroltautl~ko , dru~t~o VSJ deleglralo је sa 
· avoje .strane, .а uz mate~l)alnu pomoc J.N.A. lпg. Sivteva 1 

lng. Mu~lckog .. ·OVII) redovnl 'nau~nl koпgres okuplja svake 
godlnedtaellne 1111)veflh astronauti~kih stru~пjaka i nautmka 
lz ·celog sveta· ko\1 u· -svojlm referatlma lznose poslednja 
p01tlgnu~ 1 !DOgucnostl u :v.ezl r·e§avanja proЫema vezanill 
1а medJuplanelarno, letenje. : 

* 1' . •. 

, ~Ј(уDв~ 100 испаљиваи.а· ракета ,Aerobee" (Acro~~; 
Oeneral) бiUO је извршено од стране • Вазду xonnoвlille 
ис'l'ражввачкоr цеи<rра Hotlomarl ' на полигону У W т" 
S(пds-y я Norton Sound-y. ·ЈоШ једаџ број he се испр~:ета 

, у скороЈ бy:~~,yhнoclli дек се nроизводња ових и 11 В8СТ~ВЉ8. 'i/ ;tоку је• IЈОВИ програ'м КОјИ he омогуhИТфор· 
-:.д,еtоЬее• noвelia висину 'И домет. Премда се nе~к се 
манС'е нове ~'Ae(obee-Ht• држе као , nоверљиве иnorлeft Y 
очекује да ће . се _, уЧинити · битан наnредак У n 
оцштс DI!Jiu~вe · и ·.~~Ј ире употребе. · 

· · . · · • објав"М 
~epвЧIIA~I[I.paa :."Reacllon Motors Inc. ј е назва"оr 

nро.~зводЊ.У., р(кетв~r мотора . оnште намене , и 105 kB· 
1500 N4C, /(О)и' даје- n9тисак О)[ 3000 kf!. а теж а тор те· 
Матор трошв као rориво алкохол а као оксид •э""~ 

· Н МЛ• 
ч•в ltJICtOJIJ!K. CIIИ'JR\1 .моrори су давали пого · као " 
40ilцiмa aмepi/llвt uо.рв·аркце и ваэ:!lухоnловст ва 

' .\ .... 

' . 

Krajem decembra p~o§le godlne О. Deloffre, Е. Plerre 
1 Ј Rolg prlkaza\1 su pred Fraпcuskom Akademl)om svo) . 
novl pr.onalazak, fotodlaпodu. То је, ustvarl, fototel\ja sa 

-.dYema anodama. Anode su lzmedju sebe para\elne·l na )ed· · 
nskom osto)anju od katode ko)a Је nauela na ravnu me: 
talnu plobl; Prlloiena sltlca daje shemu pogonskog vezl· 
vanja· fotodlanode. Ukollko svatlosnl zr)lcl pada)u tatno па 
sredlnu lzmedju dveju апоdа galvanometar (G) ne poka· 
zu)e nlkaltvo skretan)e, )er su obadve aпodne alruje usled 
tlmetrtfnos\1 poloia)a u fotodlanodl jednake. Pomeranje svel- ' 
losnlh zrakova lzazlva nejednakost aпodnlh struja ра prema 
)ome 1 skretanje galvanomelra. Ovo. skretan)e )е utollko 
vete · ukollko su• zraci daljl od sredlne kalode. Prlllkom 
eksper·lmentlsaцj'a autorl su slgпale fotodlaпode po)afall 
pomofu dvostruke elektrometarske frlode. Pomocu ovog 
ured)a)a autorl . su uspell da lzmere pomeranja svetlosnlh 
zrakova i'eda velicine 0,1 mlkroп. Ро ml~ljenju autora foto· 
dlanoda ·mofe da da vrlo lepe rezultale u razпlm servo
mehanlzmlma. Ona moze naro~ilo dobre usluge da ~lnl kod 
e\eklronsklh uredja)a za regla.Zu kretaпja astronomsklh in· 
strumenata. S. obzlrom па tako vellku preclzпost rada foto· 
dlanode ona Ь1 se, mozda, mogla veoma lepo upolreЬiti za 

-odredjlvanje pro·laza zvezda lli njlhovih pravaca (ovo Ы se 
moglo postici komЬinacljom dveju fotodlaooda). 

о. v. 
' ' 

Ас:rровокв и rалаксије 

Кад )е Др Ото · Струве (САД) изабран за претседника 
Међународне астрономске уније он је у свом пристуnном 
говору између осталог рекао: • Осеhам се обавезним да 
испуним задатак који сте ми ви nоверили. Историја моје 
пороЈ(ице као и искуетва мога соnственог живота начи· 
нили су ме убеђеним 1tнтернаuионалистом и ја верујем 
у неоnходност међународне сар•дње . У организацији 
као што је МАУ ја се осеhам најугодније .• . ... • Про
фесор А\рб11тэумијан (СССР) је приметио АЗ се за
падни и нсточни астрон ом и могу да уnореде са . при

nадницима двеју галаксија које се сударају . Он је даље 
рекао да nрема Др Baade - у такав један rtpoцec прати 
извесно колебање, али да спектар резулту)уl1е светлости 
IIHOГO · npe одговара мирном карактеру него катрастро
фалној форми. Ја бих ово упореl)ење повео ј едан корак 
даље. Baade и Spltzcr nоказали су да при судару дпеју 
гапаксија само дифузна гасовита материја трпи неко фи· 
зичко дејств0 . Звезде оба система мирно пролазе једна 
nоред друге и остају неповређене. Ми, астрономи, сва
ко више личимо звездама него д11фузној средини . од 
гаса и nрашине~ • (РнЬI Astr. Soc. Paclflc 65, 1953). · 

. .. . љ. м. 

' Лримедба уредииштва :. Чудно је да. и .астрономи 
• вепиких• морају да брину о nодели света на два блока! 

Pre nekollko I!М:Iecl OJI8t 18 
dma raketnlb ekapertntentalnUt 411111)U ••· pltotfi!U!.·' 

Poznato је da Је prvi avloo koJI Ј• preJIIIISR) 
zvuka, lfl ЬецЈс n pllote, nekada uf88Val1 ·•~"''""UI 
Ьlо filketьJ iiVIon- Bel {8ell) XS-1, nolll!mtьra 
·• Docilt]e se po)avlo 1 liJqov tok111tc. ... O.iii·lo . VIt1la,~f;l1 
D-558-11 .SkaJrokei• {Skyrclcltit) !ЈоЈ( Је q 
24.970 m 1 brtlnu 1993 km/ёa&. 

ОЬа OVI avlona ·n~ba IU do Vlllne 
·od )edne ,Supertvrd)ave•, i!eltvoro~llol:ortiOI! betiJitl;ardera 
znatog _lz pro§\og svetskoR rata, 1 tащо 
let sпagom raketnlh molo(a q potlakom 
vremenu od nekellko mlnuta. Cltav п)lbov s&rD91JialJ~I 
trajao lm Је, ustvari, neMo · v\le цd .mlnuta. Ovl . 
!'JO&I\I sи sa sobom slotlne kllograma lll'strutneџata 
П)enlh lspltlvan)Jma aerodlnamltkth sl\11 1 царrецnrв 
dlnlh delova \et\1\ce prl ovollklm bralnama. 
. PrG§(џg decembra ovl re~ultatl daleko au premalem 
novlm raketnlm avlonqm Bel XS·IA . Pllo't ~arls Jeger, 
prvl 1\ovek kojl )е leteo br-le od zvџ~a, peattpo Је 1841 
brzlnц od 2665 km!fas. · . ,. 

v .. м: 

* 

Универвитет у Saint Louia- у (САД) је Једна о :х nр
в н х инстИтуција у свету која he увести у· проrрам свdЈе 
наставе nроблеме васионског nутовања_. Прва фаза nро
грама he бити семинар nосвеhен старијим студентима 
оаздухоnловноr смера на коме he се обрађивати · кон
струкције и стабилитет ракета . Семинар _ he водити чла
нови истог универзитета док he nознати ауторитети из 
ове обnасти бити nозвани као rости-nредавачи. 

Вавј\;ухоnловиа аејl.ецивска лабораторија морка· 
ри це у Филаделфији исnитала је ново.васионско одело• које 

he ускоро испробати при летовима на великим висинама. 
0Аело је начиљена од гуме са великим шлемрм од nлек· 
CIII'Л&ca причвшрhеним на врату. До сада c.v била иэвр
шена испитивања у баро·комори nри условима који су 

одt·оварали висини од 21 .000 метара . 

* . ' 

Фираа" Mathleson Chemca\ Corporation" је објавила 
r1роизводњу хидразина у новој творници у Lace Charles 
САД. Основна намена хидраэина · је предодређена 
разним ракетним истра'живањима америчке војске. 'Хи
лразин се добија 11утем модифицираног .Raschiпg• nро
цеса који се оснива на реакцији амони)ака са натр.иум 
хипохлоритом са_ продуктом монохлоранином; задњи pe-
a_ryj ~ са амонијаком дајуhи хидраэин. · 

Хидразин је снажно редуку)уhе средство и стаје око 
б д~лара no kg. Очекује се да he та цена пасти на · О 50 
долара :no kg са м_асовнијом производљом 11 siови{им 
nроцесqм.. .•.!:· н, , ·. . ~· . ·r . 
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avoje prve po)ave fotografalul p\ota )е unela vellae 
а tebnlku aslronomlklh posmatran)a. Razlozl su 

Dl'.il••'•"': prvo, atoga lto u seЬI akumultra de)stvo jednog lz· 
•111• te ае pi'oduten)em eksponlran)a mogu p6smatrall 
ob)ekll kojl Jnate nlsu pr\sJ11~lnl Ylzuelnlm posma· 

1 dfiiiO lto је sama lotografaka ploi!a daleko objek· 
о4 Пl)llkutnljeg poamafraea. . 
u naroi!ltJm siU!bama, kao lto su merJdJjanska 

~~ •. 8JDIIII11Ir11П)a, totografsk1 se pJota pokaza\a nezamenljlva u 
aranama astronomsk•h posmatran)a, od prona· 

kometl do apektrografsklh snJmanja. Nafalo$1, lle 
мvdenlloltrumentJ, раЈе plo~a ka~ sekundat:no sred· 

za objektJvnOII lnstrumenla, па Ala se nado· 
JIVUПI n)eol nedo•tsl'l, kao llo Је ovaj: odnos 
prlmljenog svetla Ј Jza~Jvanja Је prllleno komplt· 

II,VID, 1 za svakl se •lutiJ taj odnos mora emdJrltkl Jzvodltl, 
lto .)е ekopЬno 11 oЬimnlm poalom. Pored toga fotografska 
p/Ota omoautJje upored)en)e famo onJh Lzvora kojl se mnogo 
t1e fl&llkuju ро Ьо)Ј, а u svakom slui!aju preclznosl koja se 
IPJI poilltl u merenjlma raziJka zvezdanJh veiJtlna nl)e veta 
~ ntkoltko atotJh 1 to u najpovoJ)nJjem slu(a)u. 

Мed)ullm, tehntka Је stavJia na raspolagan)e astronoma 
novo aredltvo. koj~ nета ove nedostalke, а to је foto-teщa: 
No, nl foto-tellja nlje savrlen•, te Је 1 njena prlmena u 
fotometrtaklm lstra!lvan)Jma blla donekle ogranltena, Gla· 
vnl nedottalak njen le.!l u nedovol)no prolzvedenoj strujl. 
Uatvarl, jedna zvezda prtvldne velltJde О, u foto-telljl ~tarog 
ЦАЈ n1 teleakopu pretnlkl 5 m. prol l. ''~l~ hl fotoelektrltnu 
atruju redl jednog mllljardltog amptrd. laku posloje gal~a· 
nometrl ko/lma ае mogu merltJ 1 hi\Jadlli delovl jednog 
mlll)ardlloi ampera, jasno је da ne mol~mo oteklvatl nlka· 
kve reaulltle kod &vfzda man)lh priVIdnllt velltina, Jer Ь1 
ае u na)boiJem sl11ta}u mogle merlll zvezde samo do sedme 
.fiiVIdn~ velltlne. 

Potrebno је atoga pre meren)a pojatall fotoelektrlcnu 
atruJu, ро moguQtvu ll~~tarno, Ј to bez unoleo)a §umova. 
Polrebno Је po)atatJ је bar do te mere da §umovl kojl se 
oaledtj\1 11 vlbrtraoju lndeksa gвlvaпьmetra ne onemoguta• 
vl)u ~1t1nje . Na pr. za galvanometar tl)a Је oset\)lvost 
1~11 amp/mm, ovo znetl da Ь1 §umovl mogll Ьltl reda 
10.11, а sveko vete povetanje Ьllo Ь1 neupotreЬijJvo, j!r 
Ь1 11 povetall 1 lumovl te se 11е Ь1 doЬIIo Ј preclznostl me· 
ren)a. Palto au smeln)e fotoeleklrltnt slruje reda 1011 amp., 

•• lptoelektrltoa slrttja mote pov4!tavall bar mlllon pula 
• da н ne lstaknu SumovJ. 

Na ovaJ natln lzlaznt !umovl, ukollko samo. povetanje 
111 uaa11 avoje spectlttne smelnje, su Ьа§ reda 1012 атр, 
11 fototeli/1 mo!e olklvall 1 lzvore tja}a kojl su mtllon pula 
altЬIJI. Doir se pre dolazllo do 7 prlvldne veBtloe, s1da se 
dottlk 1\О 22. (Potsetamo da za svaklb ~ priv, vellclna 
lnltt1altet tja)a poat1)e 100 puta manJI, а 15 vellcloa, = 22·7, 
prt t•viJ• r,tzllka Jnlenzlleta s)aja zvezda ko)e w mllloo 
puta •lab/Je.) · 

Ьа vJdlmo uda kako " mofe J19SIItlovo pojatavanje. 
Prvo te pomllljalo 111 to da se fotol!feklrltiJa struja рrојщ. 
111 llnn Jedan jak otpornlk, clfl Је Jedan kreJ vezan za masu, 
1 druat vezan 11 mre!Jcu Jedne triode. Prcma Ohm·ovom 
llkonu prolu fotoeleklrtroe stru)e meo)a napon llirefice 8, 
"... 10111, 1 llollelnu atruje ko)a · ~azt kroz _се•; ше· 

tiJМIIOIIIthDaa Ща М, -Ца. 
• aatvarl procealfl veoail lliЪe 
&dlloet epovo\joa od 11 

11 rezwnlJlvlh razloga protz~ 
пalov•tJU:ID amefn)e fotoe1ektrtette llruJe 

аа 1 fotoelektrJi!nu atru)u ~ 
tm)ega motemo vldetJ da 11 Plt· 

1111eta)e fot13·ft~IIJe 111 otpornika: ako Је protor:vQd 
od o.OS preovladjaje smeinj~ fotoelelltrli!ot 

u 111protnom stu&Ju preovtadjuje smelnja otpor-
top ао !eUmo da otpornlk prolzvodJ zane. 

marljlve ametn)e. јааа~ је da mora bltl IR >o.os V. Polto 

011 
fnteresu)e fllnkclonl•nJe fotofel/je па niskom svetlosnom 

ntvou poatavllllo )е u mrak, da vldlmo njeno pona5anJe· 
vtde~mo da Је 1 mtniJDalno. NJ)e apsolutrta nula, jer Ј .; 
mtaku )edaa 111111 dep struje prolвzl, bt1o zbog slabe lzola. 
d)e Ьllo zЬog toga lto Је cellja tad1, sa emJslont m kat ~ 
dom 1 anodom kao koleklcirom ustvarJ Jedna dloda, u kojoj 
fotoemlllonJ slo) vrll ulogu vlakna; po§to se ne nalвzl ц 
ulareoom stanju, а\1 l~k па tzvesnoj temperalttrl srediпe 
njeno termo)onako zratenje је mtntmalno, ~to treba lmati 
u vJdu. . n se mlnin>a1na stru'ja zove st~u)a zamral!rnja. Опа 
moU sШ do 10·'' amn~ odakle sledi da R mora biti 
mnogo vefe od S - 1018 Ohm·a, Nalalost, tako vlsokl otpor
nlcf, kojl Ы se Jna~e mogll • tzradlll, ' ovell Ь1 do jednog 
ozbll)nog nedo•!JIIka, kojl se ogleda u tome ~to se i пd~ks 
galvanoatelra ne Ь1 mogao umlrJtl u kra\kom roku od ne
koltko sekundl, vec Ь1 mu zato trebalo skoro сео tas (n~
dllvno је prooadjen nacln da se OVO donekle LLbrza). Na 
upotrebu пlsklh otporntka, sa telijama take struje zamra
~errja, ne moie se nl pom Щall, jer smetnja_·siRпala rastesa 
kvadralnim korenom struje, te Ь1 se prema tome u precl
tnO&II Jzg11bllo оа drugoJ straпl. 5_1utaj је Jsll kod slu~anja 
jednog konccrta pod ~obrlm uslovtma preпosa alt sa radlo
aparatom kojl zujl ·lollko da zujaпje пadjavaca program 
(ovde zujan)e pretstav1ja smetnje otpornlka). Ak_o se radio 
opravl 1 otklonJ zujanjl.', koncerat se mo!e slu§atl - pod 
utlo\'om da је p~ljemni papon ).ati od nаропа almosler-
sklb smelnjl. 
. u )lal'em se slu~a)u, na!a1ost, otpornlk пе mo.te' popra
vJtl, jer 1 ona) najsavr§enljl proizvodl mlпimalпe, tacno 
odred)ene §umove. Stoga је pottebno pos\u!iti se drugim 
nat.lnlma pojatanja. Danas se. sluzime ро)асапјеm tzv. 
umoo!avanjem u kaskadl. Ono se sastojiru tome da elektron, 
prlvuten па jednu povr~lnu · v~lo jakog eieklrlcnog polja 
mole svoj11 sopstveou klnetlcku eпerglju , IISI11patl druglm 
elektronlma, а ako lh ovl. u. · dovp\jпom bro)11 apsorbuj11 
mogu 1 saml lzlaz\11 lz _metala. Ovl elektroпi mogu zatlm 
bltl prlvutenl od )ednog elektroslatickog polja па jednu 
drugu plottcu 1 svakl od njth proizvodlte no:vo zr acenje, itd. 
Pretpo•tavlmo da u svakom stadijumu Jedan udarajucl elek· 
troo proJzvodl otprllike . а. sekundarпih e1ekl• о па; svakl od 
ovth а eleklrona prolzvodl, u sredпjo) vrednostl, н 
s1edecem stadi)umu nove а elektrone, tako da sada tmamo 
а Х а = а•. А ako lmamo n stupnjeva lmacemo, prema 
tome na kraju, za svakl pocetnl elek.tron, а• elektrona· 
Tako se mo!e dostrtJ do vellkog po)acanja, оdпоsпо onog ~оје 
nama treba, od jedoog m\liena pula, Ьllo veilklm bro1em 
stupnjeva sa mailm а, b\lo lmaim bro)em slupпjeva sa 
vellklm G. Та) nafln ,pojafanja poveёava smetn)н ulaznog 
slgna1a u odnosu 1 + lta prema Ј. Odatle se vidl cta ~ko 
)е а vellko ()О 111 20), povecanje smelnje nete imall vece~ 
utlcaja. Stoga је cellshodnlje upotreЬijavatl cellje sa veiiklm 
а 8 mallm brojem n, 

'tro§a~ oko lzrade )ednog elektronskog fotometra kao 
1 

lrud uloten u njegovu \zradu, nlsu neznalni. Stavi~e. moglo 
Ь1 se retl da su srazmerno visokl. All ne treba zaboravill: 
da nam malo vredi §lo lmamo veilke lnstrumente, ako prt 
radu sa n)lma ne prlmen)ujemo najmoderпtja tel1nitka 
dosttgnuta. 

(,Coelum•, 11-12, 1952) z. р , 

* 
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. ~ 
вориица авиона LocReed је эаања фирма коЈа У е 

У · nрограм за остварење атомског noroнa. Кво што 1 
недавно обЈављено Lockeed се ангажовао у разради пре~ 
nројекта ~внона nоrоње1;1ог атомском енергијом. ОваЈ 1P1~d· као и paaOB!i у творницама Boelng, Convair. falrc 

1 
3: 

Lenova1 E1ectrtc и Pratt-Whltney, су аео wироке ист~о· 
живачке активности војног ваздухопловства САд на 
'!>У развоЈа авиона · ва ато~ски noroн. 

, Pr'081tlrlllle zemt)otresniЬ talall Је ПI)YIIoiJe ~ 
~Jfllltljll\raa)e anatralojeg sldopa паlе Pllпete.. Smatra llt da 

poluprecoJke od 6370 ltm, ZemiJjnO 
se uglavnam sastojl tz gvoldja, lma polapre,talk 

.flltJade km 1 da preko toga dod)e omotli! kojl 
slllkatsklh atena, i!IJI је spoljnl deo, ZemljiЦI 

. dlrektao prlatupai!au. Verovatao, u veltkkll da· 
Ьarem dellmli!no, vJada. tetno agregatao , 14111 

Jol .-nrada nl)e prlmeceno da au transvfrnlnl t•1.:t 
prt'lazlll kroz )ezgro. S druge strane, mo!e se potllt 11 
IIJIJal prosUran)l longttudtoaluJh . talua naj1akle razumetl 
allo 1е pretpostavl, da su slojevl potev od 5000 tm dublae 
lwsti 1 da prllom imaju lstl hemlekl sastav kao 1 ostatak 
jngrl. Jedaa novt)a, deta\jnlje studl)a koju Је lzvrllo р 
Btreh dovela је do rezultata da 11 uoutralnfl deo je~gr~ 
mofl da aastojl lz krlsttlnog, а spol)пl lz letaog gyold)a, 
eventualno sa mallm pr\mesame Jak!IJb elemenata. 

Prema skoro avlma teorl)ama, cela Zemlja blla је 0 

teenom llaп)u. Da Је ona posle toga otvrsta nlkogp ~~~ 
rao!e cudttl. АН је te!e. razumetl kako Је mogao 1 пa)uou· 
tralolj\ deo )ezgra da ofvrsne Motda bl · d 1 
blf f 

· ov е pomogo 
_11~ J~lcko razmatraпje procesa o~vr§favanjs koje је sa· 

ор о • . А. D!ekobs (Jakobs),.(Nature, 172, Nr. 4372, 1953) 
Dok је celo Zemljlno lelo bllo tetno ltlad)enje se brie pro~ 
sllra\o u unutra§njost usled koпvektlvnJti strujenja, \ako da 
је do!tlo do jedoog adlabatskog. temperaturskog procesa 
Jezgro је. potelo da otvr§~ava. Medjullm latka otvr~~avaп ~ 
Jednog lela zavJsl u veflkoJ merl 1 od hemlskog sastav'a. 
Usled razllfltog saslava jezgra Ј omotafa krJva otvr~tavaпj3 
lma · skok na prelaZ\1 lzmedju te dve oslasll kojl se prJ 
ad/abatskom hladjeпju odra!uje па taj nafln ~to је 
omotвt sa un11tarпje straпe vef Ьlо poteo da ofvr§tava 

· dok Је 1?§ jedan zoatan deo jezga Ыа tetaп. Тај tcf\11 
ostatak ·је usled kore koja se obrazovala Ыо otseceп od 
od brzQg ~ladjenj•, tako da mu је agregatпo slanje Ьllo 
za~tlceno, dok је ћlаdјепје ka spol]noj rovr~iпJ i dalje brzg 
napredovalo do 11spostavlja11ja dапа~п)еg staпja. 

(.SterneпweJI•), 7-8, Ј953) 
Lj. м. 

Novl podaci о trajanju Marsove rotaclje 

Poznato Је da trajanje Zemljiпe rotaclje (dнliпa dапа) 
nlje konstantпe vec da podlcil izvesnlm matim promeпarнa. 
Dr. Ј. Asћbrook sa Hasvard opservatorijc izпco је ml~lje
~Je da Ы, 11 slucaj11 da је 1 trajanje Marsove rotacije pod· 

• оtпо sllcnim promeпama, to Ьilo mogute i нtvrdlti Na 
ov11 ga је mis~o naveia srednja gre~ka njegovog роп~vвоg 
odredjJvanja trajanja Marsove rotacije, koja је znatпo mа
пја od lznosa promena koje mi daпas koпstalнjemo u lrа
јапјн ZemljJпe rotaclje. 

Za period Marsove rotacije i danas је 11 upotreЬI vred
nost koja је odredjena ја~ 1886 god. Dr. Ashbrook је па 
~~1skoj opservatoriji Jspllao ve\iki broj posmatraпja izvr~e

h u perlodu od 1877 do 1952 g. lskljuc11jutl па taj паtЈп 
ranlja posmatran)a kao пedovoljno tаспа. Narocll11 је palnju 
~bratto па prolaze centralnog meridijana. Tako је on na~ao 
а Marsov dan lraje 24h 37m 22• 9679 IJ okruglo о s ОЈ4 

dufe •t · ' · • nego ~ о је ranlje usvajano, а sa dvadeset 1 pet p11ta 
vetJm legom. Srednja gre~ka odredjivanja tznosl svega 0•·0026. 

Ovogodi~nja veoma povoljna Marsova opozJcija се sva
:•ko Jzmedju ostalog Ьlli 1 zato lskori~teпa da se registruje 
(~ Је mogute vecl broj prolaza centralnog meridijana. 

ournal of the Br. astr ass. 1954 Њ 2.) ц: м. 

• 
Povratak komete Eacke 

.tuveпu kratkoperiodlfnu kometu faeke - te•voluciМ! 
Јој tsaje oko 3.3 godlпe - 11 njcnom pedeset 
vratku od otkrlta 1786 (Mechaln , ParJs}, nauo 
meseca pro~Je godlne L. Е. CunnJogham na aшtuu:~w'a. 
skopom od 2. '> т Mo11nt Wllson opsfrvatorl)e. 
11 to vreme Ьlla oko 20 prlv\dne velli!lnt, а na\azlla 
sazvefd)u Rtьa 1 krelala u pravcu jugozapada. 

Otslup/lrt)l\ od predvJdjeпlh polo!aja ukazu)u na to, d1 
~е kometa pro~i za prlbll!no 0.4 dana kasolje kro& perther 
nego ~to se o~eklvalo. U perlhelu Ьlte prema tome 2 jula 
ove godine, а kao §to sc vidl, proпadjena је preko 300 
dana pre loga lrcttulka, ~lme је pot\ltcn тekdrd lt njene 
pro~le pojav~. Ovog pt1la, med)ttllm, ttslovl za posmatranje 
komete dosta su вероvоЈјпl. U dоЬц najve~eg sjaja kojl 
lreba da dosllgпe 5 prlvidпu veii~IJ'щ pocetkom Jttla j(~meta 
се se zadriavati н privldnoj ЬllzJnl Sunca а иll~ pret\ 
lta Ju!nu nеЬсзkн ltemisferu, нz naglo ораd'апје зјвја. 

NaroШu zanimljlyoзt Encke-ove komete pretstavlja fi· 
njenlca, Јо~ uvek пerazja~njena, da јој se trajanje revolu
cije postepeпo skracuje; drugJm reNma, da јоЈ se srednje 
dп~vпо kretanje ubrzava. All, ~\о је јо~ lnteresantnlje 1 
§to astroпom~ dovodi н vellkн neprlllku, to sн prome~e 
koпstaпtovaпc kod нЬrzапја, iz revoi\ICije u revoJuclju. 

S~мnјепје vrcmeпa trajanja revoluclje zapazio је prvi 
sam псkе i роkн§ао da ga ol>jasпl poslojaпjrtn lzvesn 
otporпe srcdlпe 11 pro.;lorн kojJm komcta prolazl ali ј~ 
pretpostayka malo \<erovatпa. Backlu11d, koji је н~ta~ovlo 
pro~пenl]tvos~ . akceleraclje, korlsteci okolrюst da se kometa 
mo е pr1Ьtl!tt1 па oko 600.000 km plaпcli Merkшu, ok11• 
~3~1 Је ва osпovl poremccaja LL komcll1ш kretaпju d~ od
~~t! masн о~е vcllkc plaпete. Tako је na~ao da ona tnora 

reda 10- Sнпсеvе mазе, vrednost koja је Ьiiзka da· 
паs usvojeпoj vredпosji. 

Т 
8 

Prf:Г~ akme_rickom astroвomtL Wl1ipple-н meteorski roj 

1 
н r 1• 0 11 5~ moze posmatrat! u toku cltavlh mesec 

1 ~~_jlda;:;o~a{~~eп,~(~d v~:e о::а~~~~Л~ d~~~~~~:ovem~ra), 
~~k~~~~t~mpE~~kc: radara нsred dапа, tesno је m р~~е~~; 

А ро mШјепјн El Diп Hamid Ј . 
kojl је seЬi postavlo za cllj d 1 '/• eg patskog astroпoЏia• 
dva. meteorska potoka, poznataa p~dn~ proutl Tovo p~tapJe. 
Ar1etidi пastatl su sna· 1 menoш aurtdt
Eпcke pre' 4700 i 1400 gz~lm rasl1paпjem materije koшete 
зitпim asteroidlшa koji 5~ k 08

: Р~ ~i_kom njena • susreta sa 
kao 1 kometa а ~aroci recu 15 rm . oЬiasliПUI prostora 
afhela. Od pravilnog od~~v~~a ~~ogobroJr' u Ьli2 :in! njena 
da 1 re§enje proЬiema nepravllno~~o р kantje zav'Jsice moi-u re апјц komete.-

M. В. 



.~~· I~RWI~~p ~pm 
IJI8Jr8d,. 0 ralretama 'n 11vremeolm frvstt111 go. ·•~·,r<2~,~: 

za jloldanje, rakete za bQrbu, protlvaviOnllke 
druge rallete n . fvrsiiUI gorlvom lz dnig~~a 

rata) 1 oaпovnlh proЬiema brzlnskog leta 1 1et; 
114 

·tlslnadla uz ~ot raketa, u knjlzJ. se posve-. 
~е. znatao d~ raketnlm .motorrma ••. tefnlm gorJvollf, 

molllrl). Autor: Јои/ Stem• 
SDnger- а 1 Н. Oartmann-a. 
Verlagehaat А. 0., Zurlch, 

sa 206 llustra~/ja, 27 tabela 1 9 kartl. Cena 
Tellst па newatkom Jezlku. 

lm)lzl dat Је uvod u proЬ\ematlku rakefclog ро· 
leta, kao 1 leta u medjuplanetarnom pro· 

је koga Је aulor postavlo 1 kojl је ~osttиao. 
Joaef Stemmer potln)e Jednom potpunom tabelom: si

IWim pralrlll'!nom, 11 glavnlm lstorltkfm podaclma rakelnog 
PCJIOПI. Оп da\je tzlate elemeпte-nosloce energl)e 1 rezl· 
inlia па llraju, u vldu labele, Ыtne podatke о tetпlm 1 
evratlm JOrlvlma ko)l mog11 Ыll korJJtenl u raketnlm 
IDO~riiJit. 

Prellzetl 01 op§tu strukturu motorв ovoga tlpa, аыот 
1181111tra Jedno. za druglm razne proЬieme kao procese а 

:Omorl џ, sagorevanje, pulverJzaclju gorlva, procese lsU. 
canja proЪJeme hladjenja, potro§nju gorlva, osnovne kon. 
struktlvae · materlja\e. Pored mnogobro)nlh 1\ustraclja 1 
1ьеmа, tekst )е upotpun)en taЬelama ko)e prlkazuJu glavne 
osnovne materl)ale otporne па toplotu. Mogu se .posebno 
pomenutl prlmerl oplsa opllnlh lns!alacl)a 1 oplsl ured)aja 
оа raketnlm motorlma IJ.OJI su ostvafenl ~ praksl, pofrv od 
najsltnl)lh uredjaja do kompletnlh vrlo ~ellklh reketa 1 
do raketnlh a.vlona sa posadom. . 

· tadnje. poglavlje је posveteno u , ovej knlzi mt\djц. 
planetarnom letu. 

J)elo Ј. Stemmer-a upoznate пaj§lrl audlfi>rlj sa la'jпama 
raketnog pogona Ј med)up\aпetafпog lela. Potrebno је me
d)utlm podvutl da ova kпjlga zaslui11)e takodje pa!nju 
slrufп)aka, jer .masa sakupljeпlh podalaka tlnl је .najpotpu-
nljom medju svlm knflgama ove vrste. lzdatlm па пemat-
ko.m jezlku. · 
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С У Н Ц Е, М Е С Е Ц И С У Н Ч Е В €; И С Т· Е М 

Датум 
Суботица 

Јул 

Авr. 

Септ. 

Окr. 

И3.118З, 

h m 
1 3 53 

11 400 
21 4 10 

1 4 22 
11 4 Зб 
21 4 47 

1 5 01 
11 . ь 14 
21 576 

1 536 

Сунце улаан 

у анак: 

S8Л ·З 

h m 
19 38 
19 33 
\9 25 

19 13 
18 58 
18 41 

18 22 
18 02 
17 42 

17 23 

Иалаа и аалаа Сунца · 

н ови Сад 1 Београд 

1 

l(раl'уј.евац 

1 
излаз 1 эалаз излаз залаз излаз. 1 зала з 

Ни ш 

И31133 зала а 

h m h m h m h m п m · ь m h m h т 

356 19 32 355 19 28 з 56 19 22 
4 03 19 29 4 02 19 24 4 @3 19 20 
4 12 19 22 4 12 19 17 4 12 19 13 

з 5б \9 16 
4 02 \9 13 
4 ю 19 07 

4 24 19 09 423 \9 (:)5 
4 36 18 55 4 35 

4 24 19 01 
!В SL 4 36 18 48 

4 48 18 з~ 4 46 18 з~ 4 48 18 32 

4 22 18 55 
4 33 \8 42 
4 44 18 27 

5 01 18 2(:) 4 59 18 \б 
5 14 18 01 

5 оо 18 14 
5 11 17 58 511 17 5б 5 2б 17 42 523 17 38 5 22 17 37 

5 38 17 22 ' 5 25 17 20 5 33 17 19 

4 56 18 09 
5 07 17 51 
5 18 17 зз 

5 29 17 15 

~воЈке 23 ' авr~ста 

• Поарачев.а Сувца в Месеца 

'1 току oвetr тромесечја бвhе Jeuo помрачење Месеца. 
. Ј б јула - деЛИfRЧRо поирачење Месеца ви.аљsво Је 
иs эапвАНе Азије, Индијског Океана, Европе, .Аfрик~ 
Аапртика, Атлантскоr Океака и Ју•ве Америке. · 

Подаuи поuрачења: 

'/лаз Месеца у сенку. 

Средина nоuрачења . 
Иэлаs Месеца из сенке 

Ilоло.жа)ни yrao првог до.аира: 1260 
Положајни yrao последњеr додира: 2140 

Ь m 
о 09.4 
1 20.3 
2 31.3 

. Вмичнна помрачења: 0.411 Месечева пречнике. 

Tolt дели.мичног nо.мраче1ьа Месеца. Z - Зе.м
ЈЪU/tа сен1tа, М1 - положај Месеца на noчeflilty, М2 -

У средини, М8 - на нрщу ао.мраче1ьа, Р1 - llia•uш 

Првог 1и Pt - fliaчlta послед111еr додира. 

h 
о 
о 
о 
о 
о 

Првблвжни тренуци додира појединих 
'· Месечевих l(ратера са сенко• 

m h m h m h m 
20 - о 25 Vllel!o 1 ОО- Ј 10 Grimaldi 
25- е ·30 Tycho 1 30- Ј 40 Gasseпdi 
30- о 35 Gasseпdl 1 45- 1 50 Vltello 
35 ~о 40 Grlmaldl 1 50- Ј 55 TheЬII 
.45- о . 50 TheЬit 2 05- 2 10 Tycho 

' 
Планете 

M'P'gP ...:... Почетком јула је у доњој конјуикцији са 
увцеu.. после чега, креhуhи се на запа11, по~таје 

· внаљив ујутру ва источном небу. 27 јула .аостнже 

~· ..... ЗU8'18110 le uo .. Ве..,.а•Ј• 
ве6у За.uаа cal! aaCIUije, J.IIAfjylul 
wко м 6 сепtемОра AOCI!Иin своју 
eJJoвraЦIIJ)': 4&'. "Око овоr РТЈМ~ 
oQ.IIoжaJy аа оосм•rрц.е. 'Ј/ фаав Ј• .n~ 
opnн.ue ве.авчиае -4'0 и ореuнка 21•. 

'01101' почвв.е tlp8o •• при6.....а CpiiJ'., 

fJiopc - Мар1: Је. креhуhв се ре1Ј11ЈrрЦВО. араш.о 
o.i своЈих перн:rеЈЈу бucn:r, oi103111U1)a в 2 
t..вwио се Земљ11 ва 64 II.UIIOIIa 
Је · Марс 'араих .аава ј r аа још увеа 
цuе воl\11 а npИIIIARR пречв1111 му је 
Је эа nос:матрање, во ооwто се ва.ааак 
Ју•воЈ небескоЈ zемисфери, у вашим m•rpjtфcnft; 
wнрнвама њеrоц висвва\1в:~u:е~:·=~=~ .аа311 180. Током Q.t.aor т 
азве•l)у Стре.tца. 

JyDulll'P - У ју~у месецу вије внЈUЬва aбotr~:=~=i 
Сувца. ':/. августу и септем6ру врсмuв 
6111118BIЦI В II31183H све раније у АрЈГОј 
ноhн. КраЈем сеnтембра nриаид'е ве.авчвм.. Ј• 
nривиавоr nреч ника 36". 

Саmурн - Beh 1 јула је у аасто)у 11 потом се 
ка истоку кроз савве•hе Bare. Може се ••·•IC'I~ i 
с вечери ва Јуrоэапа.аном небу, во аа.аnв 

није, тако да се кра)е" августа ryбllн~1~~~~~:r•~~ir4~ близини Сунца. Тада је приввдие в 
пречника 14•. 

Урqн - У јулу и августу вије ввм.ив. (KoвtyвкiUI)I 
Сунцем Је \б Јула). '1 септембру се rrojaaљyj~ 
сазвежђу Близанаца. 

H•amyu - Налази се у сазвежђу Девојке 
Спике. 

Плуmои - Налази се у саэвежl)у Лава. 

d 

. Јул Ј 
2 
3 
б 

7 
9 

14 
Ј б 
17 
27 
27 
29 
28 

29 
29 

Авr.. 2 
б 

12 
21 

25 
Септ. б 

\б 

21 
23 

29 
30 
30 

Појаве у Суичеву систеху 

h m о • 

14 23 Уран у конјункцији с Месецоu 1 13 N 
9 - Марс иајближи Земљи 

21 - Зеыља у афхелу 
б - Меркур у ЈЈ.Оњој конјункцији са 

Сун~ем 4 38 S 
\б - Сатури у эастоју 
О 02 Нептун у кон)ункцији с Месецом 7 25 N 
1 18 Марс у конјункцији с Месецом З 20 S 

- - Делимично помрачење Месеца 
5 - Меркур у застају ' 
4 - Меркур у иајвеhој елонrацији 19 49 W = = : Аквариаи 
1 - Меркур у конјувкцији с Јупи-

тером Ј 55 S 
2 10 У1 ан у конјункцији с Месецом 1 22 N 

16 - Марс у застају 
19 18 Венера у конјункцији с Месецом 5 52 N 

4 08 Сатурн у коијункцији с Месецоы 7 40 N 
-- Персеиди 
21 - Меркур у rорњој коијункцији 

са Сунцем Ј 46 N 
2 08 Јупи-rер у конјункцији с Месецом о 39 N 
7 - Венера у највеhој елонrацији 46 14 Е 
4 - Венера у конјункцији са 

Сатурном 6 08 s 
20 QЗ Уран у конјункцији с Месецом 1 53 N 
14 56 Сунце улази у знак Bare; јесењи 

еквинокциј 

1 58 Нептун у конјункцнји с Месецом б 55 N 
3 19 Сатурн у конјункцнји с Месеном б S4 N 

23 14 Вевера у ковјункцији с Месецом 1 13 s 



. ' 
811 ЗЗ аеЛ!i'.:о авеа.tано јато 

у Хе'рау'пу. ВiЈд,љвво. је и 
. · саобО'Ј(в"м окGМ ва једној 
трейи«и растојања . од 
звtsJt~ fJ , ка ~ Веhим 
вматерсквм Аурбивом се
звезде на периферији јата 
снrурио рвэдвај1ју. Леп 

· објекат! . 
6-:;:- 1\Ј 01 Отворено јато 47' у 

пре'lвику. Сl\nржи звезАе 
1>,4 9 ДО 13 ПрИВНАНе Ве· 
личиЈСе. Леп објекат при 

,. MI:IIOM. Пollehaњy. 

.Н 31,«'*~7 Ц!Fs;&=:o1!-66 38 Упадљива, сјајна ппа
неirарва wаrлина овалноr 
облика н · ппавичасте боје. 
'!! средишту ј'е звезда 9.6 
·nривидне вепичине. На
пази се у близини ceвep
uor пола екпиптике. 

10.2; 8 = + 6 50 Мала, аnи необично сјај
ва планетарна маrпина 

привидног пречвика око 

7••. Плавичасте је боје и 
вероваЈао најсветлија ма
глина ове врсте. 

М 171 О:= 18 18.0; б =- •16 .. 12 Ве:11ика, cjajua, дифузна 
маrлина која својим обли· 
ком . потсеhа на rрчко 

спqво О т'е 'је стога и по
зната по.11 имеаом .Омега' 

. ~ · . М8ГIЈНН8. • 
М ll, а: = 18 48.2; о=- 6 20 Велико и сјајно звезда· 

но jaro у i:азвежl)у Штит а. 
М 57, Cl = 18 52.0; б = + 32 58 · Позаата прстенаста мз· 

глина у сазвежl)у Лире. 
Налази се између звезл.а 

@и 'у ПривиАноr је преч· 
ника око. 70" . ВеликftИ 
тепес•юнима види се и 
спаба эв~зда у среди 111 ry 

, . IМаrлиае. 

М 27, а= 19 57.4; б- == =!;- 22 35 Елi\ПТ!јчна, дифузна м~: 
• • · · Г:/IИВа C>iJaбlj.jer сјаја . П 

энiта је noJt и~reнor.t 
,Думб·беЈЈ• маrлина . У 

' ве!Јем инструменту моr У 
се эащ,зи1'и н неколtt~~ 
заезАа које вероватно н 
су. у C!IC'Jii'y f1ЗГ лине. 

· • ' . ~, А, .i;. Кубичела 

KARTA SAZVE.!t>A SEVERNOO NEBA 

koja kulmfnlr~ju uve~e tokom jula, avgusta 1 sept~mbra. 
• · (Ekvhtokcfum 1950о0) · 
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ТА TOM/R Р. ANDJEL/t, РгоЬ/ет sa~ladivanja Zem-

1 · van lem/Je - - - -tjine teie pri /е ovlma 
ГАЕТАНО АРТУРО КРОКО, Кроз uедесет идуhих 

и-ут ка бескрајно.м простору - -
ГОДUI/а -

Dr RADOVAN DAN!t, Posmatгanje Meseca - - -

АНТЕ ОБУЉЕН, Ротација наше Земље - - -

Jng KOSTA SJVtE V, Povodom Pe~?g kongresa Medи-
narodne astronauticke federacцe - -

V. V. MJSKOV/t, Hronologija astronomskih tekovina 
-ро Љ. МИТИЋ, Пробле.ки тачног времена и асш -

но.мија - - - - - -------
Јпg D. MUSJCK 1, Роtегпа рипјепја za rakete па bazi 
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Ljudi su od vajkada, upravo odkad su sve
sni da postoje, zele:И da se odvoje od prive
zanosti za Zemlju, da se od nje »odlepe«, da 
savladaju teZi.nu i da polete. Vekovima је co
vek sanjao da se nekako vine u vazduh, da 
poleti kao ptica, da kao orao leЬdi nad pono
rima, da Ьude g-ospodar Zemlje i iz vazduha. 
I taj nje~ov vekovni san је danas sasvdm oblc
na stva.rnost - Oa!k toliko oЬicna da se zaЬo
ravlja k-akvih је sve gresaka i zaЬluda Ьilo dok 
је cilj pos1Љ~nut. Za:OO.ravlja se i to da је tek 
razvoj nauke ri teh~e najnovije~ dоЬа omo
gucio ootvarenje ove davna.Эnje zelje ljudi. 

Ali, jos mnogo pre ne~o sto mu је ova relja 
mogla bi<ti ispunjena, on је vee zeleo i neSto 
viSe. Naime, Oim је бovek do8ao do ne8to po
~zdanijeg sa:znanja о lrosmosu, on је odmah po
zel.eo da ode u vanzemaljski prostor i to, prvo, 
u mterplanetni na najbliZэ. nат neЬeska tela 
kao Mesec i Mars, ра onda :i dalj~ u zvezdane 
prostore. Kad mu је .poslo za rukom da poleti 
ova misao mu viSe nije d.al:a mira. Zaista, cud
no је Ьiсе covek. Sve donde, dok mu је kao 
Argonautima i Odiseju Ьilo potrebno godinama 
putovat~ da Ьi presao danas mala rastojanja 
ро monma oko Balkanskog Poluostrva, sve 
do!lde dokl>e mu је k<raj sveta Ьiо negde u azi
s~~m stepama i pustinjama, u dzung1ama In
dri]e i Afrike i kod Heruшlovih stubova (Gibral
tar), а iza toga Ъilo ono Ьeskonacno sto uliva 
jezu - on lllije traiio mnogo. Samo bogovi su 
mogli da lete, а tesko onome smrtniku koji se 
usudi da ih imi<tira kao jadni Ikar. Medutim, 
danas, kad ј€ ova na5a Zemlja postala coveku 
mala li Ьedna, jer је ffioZe oЬici ро velikom 
krugu za 40 casova, on se n:a njoj oseea kao u 
zatvor.u, njemu је tesno, on se gusi. 

Ova nov.a zelja је Ьrila, medutim, skoro do 
ov.og na8eg veka - V€ka naUJke i tehnike -
u stvari samo pust san, ·prazna, viSe Ш manje 
zabavna fantazija pisaca romana kao sto su :Zil 
Ve;n, Vels i drugi. Ipak kad su nauka i tehnika 
P<>Cetkom ovog veka koraknule neeuvenim tem
P0m napred, .эtvoreni su osnovni uslovi da se 

PRI LETOVIMA VAN ZEМUE 

i ovo pitanje putovanja u vanzemaljske pro
store, pitanje astronautike Ш kosmonautike
poene naueno i ozblljno tretirati. Danas na 
ulasku u drugu polovinu ХХ veka :moZe se 
slobodno reei da је na osrюvu Citavog niza vrlo 
krupnih naucnih rezultata р r i n с i р s k i ra
zj·aSnjeno pitanje meduplanetnog transporta. 
Podvlacim rec »principski«, jer је svakako pre
tecrano oeekivati neposredno ostvarenje ovih 
letova, јег to Ьi znacilo previdaAn joS citav ni.z 
ogromnih teЭkoea u detaljima. N aZaJost, eove
cija teoriska zamisao је cesto јаСа. od njegovih 
ogranicenih fizickih mogucnosti i principsko 
teorisko obj.aSnjenje redovno prethodi cisto t.eh
nrickom ostvarenju. Tih detaljnih teskoCa. u 
ovom .proЬlemu ima puno. ТrеЬа istaci da је 
za ostvarenje ovakvih letova potrebno izvгSiti 
jos mnogo raznih istraZi.vanja: i u oЬlasti uti
caja takvih letova na ooveka sa psihicko~ i 
fiziolo8kog stanovista, i u oЬlasti pгoucavanja 
fiziCkih svojstava nase atmosfere, i u oЬlasti 
astrofizickih ispitivanja interplane1Jnog pгostora 
(u pogledu planetoida itd.) i u neЬeskoj m.eh·a
nici, u mehanici fluida, u dinamici cestice i 
tela u .polju gravitш::ije - balistici, i јоо mno
gim drugim disciplinama. 

Najzad, treba tehrllicki resiti proЬlem, koji 
је reЭavan i pri ootvarenju letova u Zemljinoj 
atmosferi, 'К:аkо savladati privlaenu sile tere 
kako s.e >>odlepiti<< od na8e lepe Zemlje i otict 
malo dalje od nje nego sto је dosad bilo mo
~~e. Dakle, jed~o od centralnih pitanja је teh
mcka konstrukCl]a aparata okoji Се moei da ode 
~ Zem.lj.e. ~aime, kad Ьi ovo pi.tanje bilo re-
seno,_ bll1 b1smo u stanju и najmanju тuku da 
uputimo V•an Zemlje neke projektile li letilice 
bez_ posade, d~le, i pre no sto se preCisti pi
~an]e putovan]a samih nas ljudi. Bespredmetno 
Је s~oga . na prv~ mesto isticarti takva pitanja 
kao. sto. ]е: k·ako cemo u prostore bez vazduha? 
~oze 1~ ~amo da se zivi? i sliCno. Zar mi ne 
1demo. 1 1~pod ~ode iako nismo riЬe, zar mi 
ne le~~o aako m~~o. ptice. Tako се jednog dana 
pre 111 posle bitl 1 ovaj san ljudi sigurno 
ostvaren. 



·:мectudm; ako energiju м оs1оЬос1а~ 
(odlepljivanje) od Zemlje ne жn~ tra!iti u 
~vanju projektila jednok.ratnim un~ 
onda је moramo trafiti Ьilo u spra~ kю~е . 
stalno stvar.eju snqu ь.о sto је sluf&.] ~ 11;,V1-
onskih ~ Ш. u raketama. Kod ovih isti.na 
nema staln()f{ "PORODSk()f{ rada. ali · е kod . njih 
moz.e u doniim. slojeviшa atmosfere pOOeti ва 
manjim brzinama koje stt dopu!tene u atrno-
sferi ра produZiti ubrzavanje za izv.esno vreme 
dok se ne.кde dovoljno visoko pri iz1azu ia; g\1-
§Cih slojeva atmosfere .ne stvori. potreЬna br
zina za osloЬodavanje od Zemljine tE!Ze. :М:no
gobrojna savremena ispitivanja pokazala su da_ 
Ьi se let izvan Zeml:iiDOR ;polja teZe mogao 
<JStvariti СЗk i sa danas svakome poznatim n.
ketnim ROrivima i ·ьеz ;poiD.<IO atomske ener- · 
l{ije, Sto је za . nas najvaZnije ovakav jedan 
brod.-raketa mо.као Ьi se zamisliti i sa posadom, 
jer Ьi se zadrt.avanjem izvesne koli6ine potreb:.. 
nо.к .кoriva moglo kretanje rakete regulisati kad 
оџа. dode u polje' teze Meseca lli neke druge 
planete, da tama ne Ы pala kao slOQodno telo · 
i ra.zbila se. . . 

NajЬolje resenje problema leta napr. na Me
sec Ьilo Ьi svakako neki aparat sa stalnim pO
.кonom k~;>ji Ы se prema potreЬi mogao ubrza- . 
vati i usporavaЧ - nek.i · dirigovani projekti1 
ра Ьilo da se njime upravlja iz samQR aparatв 
ili iz nekQR centra spolja. Ја vam u tqm JIO
~ledu ovde ne mo~ nt§ta . ~ito reCi, p:t.VO, 

jer mi to nije ni blo cilj, ·dru.кo, sto se li~no 
time i ne bavim li najzad treee, sto u tom рО.. 
~ledu s~rno ima danas dostva stvari koje su 
otkrivene, ali se iz !Гaznih v:i.se ili. manje ne
opravdanih J'!aZloga d~Гze u stro.кoj tajnosti .. 
Napr. ako su tzv. leteei tanjir.i neka · vrsta di- · 
rigovanih projektila sto ја pretposta,vljam, iako 
ne znam tacno, tada Ьi poznavanje principa nji- • 
hovo~ letenja moRlo znatno da n.as pribliZ.i 
ostvarenju nakR sna о odaSiljanju proje'ktila 
van Zemlje. Verujem da беmо i о tome uskoro 
moei viSe da doznamo. 

U krajnjoj liniji sad је jasno da se za ostva- : 
renje letova u medup!anetni prostor -mora 
racuпati na nove motore sa reaktivnim pQRo

~~m .Ш na гakete. P.ri·ncipski situacija је jasna 
1 :1а ne Zelim а mislim da nije ni potrebno da 
је suvise komplikujem. lpak, treba ukazati na 
cinjenicu da smo mi u nasem shematskom ra
cunu sm:atrali da је Zemlja: u miru. Kako zna-' 
mo ~na Izvod~ _dva kretanja: rotaciju oko svoje 
ose 1 revoluCI]U oko Sunca. То znaci da nas 
projektil о kome је Ьilo reci u trenutku izbaci
vanja doblja brzinu koja је rezultanta brzine 
iz~acivanja, brzin~ rotacije i brzine evolucije. 
Prt 1o~e •• . d?~ Ь~ща Zemljine rotacije na geo
RrafskoJ SlriШ 0 Iznosi V = 0,465 COS 8 km/sec 
ti. nije velika u odnosu na kriticnu brzinu izЬa
civanja projekti1a 11,3 km/sek dotle Ъ-rzina 
Zemlje u obllazenju oko Sunca i~nosi 30 km!sec 
i z·natno је veea od same kri-ticke brzine izba
~van)a. <?vo s~ak~o mora -Ьiti uracunato pri 
t:z:b~civan]u pr.o~ektlla, ako on nije u potpunosti 
?~ragovan, ра b1Io da leti kao oblean projektil 
Il1 kao raketa. 



~ ЈЬtасЩ • ьi uvek ~ 
18fjvno аа Zemlju ~ 'i.st:e ~ 
povmn.e. Као ito ~Је Vldi sa rasto]anj l.ea!J~ID' 
JD.lj~ eeпtra potreЬna brzina sa~ 
oddi na kruZno.j putanji је sve tnan ~ 
ako ее pretpostavi 1ia је putanja Ја. 
1na brzina Meseca pri obilaZenju . . 
da је Qko h km/ sec Мо doЬro ~ , 
nostL Naraviю da i u vezi sa ve§ta~ • vld1 da Је v tada !ednako krltteo..S 
tom vde nэSe primedЬe u PQRledu ocl Р~: koja Је potreЬoa da 'Ь1 • 
zduh& u niZim slojevima. 'U niZUn tаше. 88 1mdDe ЬorlzoDtaJDo ььв.оа 

. mosfere se.,. ne m~Ze ootv~ti nll!>a~t~'v v~!itJ•I'IoJeldtle 
... satelit, jer је brzma od 8 km/ sec 0 < 8/utll• _ И1о pada na Zenll.lu; 

otpor vaz.duha. Medutim, vee na в 11111/~« - telo oЫlazi oko Zemlje ро krula: 
Јст nad Z,emljom mof.e se misliti о <o<li,Зt/1- telo oЬilazi oko zemiJe ро eUpd; 
ve5ta.Ckog satelita, jer је otpor vazduha oii,JIIItt/нt - te1o odlazi potpuno аа Zemlje ро 
neznatan u poredenju ва donjim slojeViJna. paraЬollmoj putanji; 

'Ako se brzina horizontalnnп - telo ocllazi аа Zenl)je ро ьtper.. 
""' ЬоШ!:nој putanjL • ' · 

. - projekttila pove~a:va preko 8 krnf sec 
stavlja da obilazi oko Zemlje, ali viSe Najzad, da vidimo kako Ьi зе u principu 
krugu vee ро elipticnim putanjama ~ija . ostvariti let na Mesec koji nam је naj-
centricnost sve veea i veca. Najzad, od ·svih neЬeskih tela. Ako budemo u sta-
zina ovakv~ projektila dootigne onu da oвtvarimo mamnu sa stalnim pogonom 

1 brzinu za osloЬodenje od Zeml]'ine Ьi dovoljnom staRom delovala nasuprot 
1\ieZi i podizala neki aeronauti&i 

#Ја cJruie atrue tO uЬrzanje је isklju~vo re
IUltat dejma Zemljine tef.e koje iznosi Dia po
vriiDi Zemlje 1 u ЬlizW te povrll.ne g, jer :ро 
pretpoltavcl nета dejatva nekih druglh si1a 
ра atqca n1 uЬnвnja. Stiop је 

. !J=I ор. _е -fii• 
odak1e .е do~ 

с=.у OIJI • fUOO"./."•fUt-/м _,".,_. . 

РN1џа 1ome Ьrdna kru!enМ. oko Zemlje, 
tj. ona ~ kojom u otauвtw ZeJDljjne at.
IDOifere tfeЬa !zЬaclti Ьcmzontalno jednolclW
nim imlpul8oщ neko telo da Ы on <P9Stao ve-.. 
lta~ki ateUt 1znOii 8 ~ .. с. Ova brzina upo
Ndena а& Ьrzinorn OlloЬodavanja ос1 Zemljine 
W.. od !DIIo6м daje vezu 

. ., - e(i. , . 

11,3 km/sec, onda se trajektorija ne Ьi blla numa neka n.aroМto ve-
jektila pretvara u parabolu i na.S Vee pri Ьrzinama koje su na& avi-
novo odlazi sa Zemlje u od. 1 000 kmlh mi bismo stigli na 
on se·opet »odlepljuje« od Zemlje · za oko 400 ~va, а to је nеМо viAe od 

, ticnoj brzini. Daljim povecavanjem dana. Zadrzimo se, medutirn, na pitanju ka-
- bismo u nэ.Sem po~ledu posti~li Ы se odaslao neki projektil ili raketa i Ьеz 

projektil nastavlja da odlazi u na Mesec. Kolikom brzinom Ьi эе pri 
stor ali ne ора para:Ьoli vec ро impulsu morao krenuti taj pro-
veeeR i veee~ otvora. Za sve ove putanje .ра da stiJ{ne ЬаS na Mesec. Naime, mof.e 

' ZiZa Ьi .ьна u centru Zemlje. Ova tvrdenja ~ekivati da ~е ona kriticna brzina izЬaciva-
teSko ni mnogo sloreno objasniti teoriski ј projeiotil~ :koja је potrebna za oвloho<tenje 
~0 t.o u naг.ednim :tedovima i uciniti za Zemljine teze blti ipak neSto umanjena kad 
citaooe koji -znaju nesto vise matematike ј uzme u oЬzir Cinjenica da Mesec more svo-
hanike, а 9S1;ali mogu Ьеz Stete 'РО dalje silom tef.e da nam olakSa ooloЬodenje od 
mevanj~ .preei preko to~a dela teksta. tef.e. 
~ za centralno .kretanje tela vazi zak?n о Uzmimo radi ~а da је sve upro5~eno: da 

mehani&e energije koji se moze nap!Satl u Mesec i Zemlja ne kreCu te da se na! pro-

т~ ;_ k' inM =н . 
2 R 

moze kretati pravoliniski. Mesec је kako 
...... а~·~ na srednjem rastojanju od Zemljinog 

koje iznosi oko 60 Zemljinih polupree-
njegova zapre:rniria је oko 50 puta manja 

Zemlje (nje~ov polupreenik је 
1750 km) а masa 81 put manja, јег је 

Meseca znatno reda u proseku od mase 
е. Sto~a је ubrzanje na Mesecu samo 

m/sec2
, & znaci da Ьi svi predmeti tamo 

oko §est puta lakШ. 
Ako se centralno rastojanje Zemlja-Mesec 

na deset jednalcih delova tada је u tacki 
rastojanje deli u razmeri 9:1, tj. koja 

ena od Zemljin~ centra 54R, а od сељ 
Meseca samo 6R, priv1acenje Zemlje jed

privlat\enju Meseca ро jacini а kako su 
~'"UDrl1.tn" ona <:е se potirati. То mesto је tzv. 

Prt t.ome Ь1. fle1o u nа)ЬЩ .6ој ~ј 
putanji izvrll1o potpun1 oЬrt а а~а 90 mi
nuea. Ako Ы • talrav JЦOjektU izЬaciO na ra
ltojanju f2 000 lem od Zem~ centra, neAto ' 
1Pilo viJe ocl 1/10 rutojanja Zemlja-Mesee 
fiDio Ы vreme oblluka oko Zemlje 24 &~s& Ј 
ako Ы. jol, ~ blo izЬetlen u pratJcu 7.е- · 
ЈU1ЈШо« lkvao~ .ц u.~ kojt. Ја auprota · . 

м~ se onda pokazati (vidi А. BilirnOV~~ ' 
mebanika I. Mebanika ta~ke, str. 169) 0 
nale1 projektila Ьiti: etipsa za Н ; 113pr. 
R =О i · hipeтbota za Н > О. Н ::: 

м 
с• = 2k1 R' 

tacka. Telo koje Ьi se u toj tacki na.
po<:etrle brzine osta1o Ьi da leЬdi u miru. 
ov~ tvrdenja nije tesko uvideti. Na

na tom mestu koje је devet puta udalje
od centra Zemlje neRo od centra Meseca 

!Qorala Ьi sila privlaCenja Zemlje Ьiti 81 puta 
od sile privlacenja Meseca ·kad Ьi nji-

B
mase Ьile jednake. Ali, masa Meseca је 
1 PUta manja od mase Zemlje, ра је i 

~ priYWenje'lt pu& 818bljtt. Jlto t8Jro .... 
le ае Ьеs neke ~te teilkol:e 1s OЬruc:a (1) 
lzr8!unatt na tom шestu uЬnanJe koje iaaziY8 

• Zemljina te1a i uЬrzanje Jr.oje iudva pivldeo-
Dje Меееса ра 6emo • opet uveri4i da • " 
dva uЬn:anja na сма IDf8tu jednw, • а. 
8UProtDa Cla8 - potiru. 

Za .... - prakШno - pttanje dolalka 
Мееее postavlja <W8ko. Каkо Ьismo lnOidi t»-
alati projektil da do o'vle neutnlne ta&e dospe 
аа nekom malom brzinom ра da posle sloЬodDo ~ ·'"'··•<t::r:.•, 
dalie pada na Меаес? Sa kojom Ьtzinom ае PI'O"' 
jekW, reclmo, pri jednokratnorn lmpuJsu mole 
doЬaciti do ove neutralne ta&e. Ako ае ta! 
~un izvede, OIUia м Yidi da м projeirtU mo
za izbaciti brzinom od 11,1 km/aec da Ы do
speo do neutralne ta&e. ~ vidimo smanje
nje one kritiЬle Ьrzine koja је potreЬna da Ы 
projektil i ~ izaAao i:z polja Zemljine tele 
је neznatno samo oko 2%. Za оре koji м in
teresuju i znaju IDВlo matematike pokaza6emo 
kratko taj raeun. 

Prema oЬrucu (2.) za elemeatarnl rad. rad kQtl 
treЬe lzvriШ da se te1o mue т (projektU) ~ 
do neutralne ta~ke i taJto odred1 potaclja1D& eawr
lija ovakvoc hitca lzDo8i 

JИRtl.z "(Ј 1 ) 81 · 
tngRI' R ха . ~ чR- 'R --ш -м--:· 

OdaUe se na oanovu zakooa о oclrtanju mehaal&e 
enerli.je doЬija za potrebnu Ьrzlmt lzЬaclvan,Ja 

v=v1Jv~ 
Мо potvrduje na!a tvrdenja. 

. ; 
Najzad, zanimljivo је, ako uzmemo da smo 

prebrodili sve te&koee i prispeli na Мевес, за.. 
kojom brzinom Ьi ве otuda morali otisnuti da 
se »odlepimoc od Meseca. Naravno, ako smo 
do§li raketom i sacuvali n~to pogonsk~ gori
va to ~е blti mn~o lalcle ne~o Мо је to bilo 
otiCi sa Zemlje. Та brzina iznosi 2,3 kmlвec i 
kako se vidi skoro pet puta је manja od kritii!
ne brzine za odlazak sa Zemlje . 

Јо5 neSto, ni ovde ne m~e Ьiti l(ovora о 
nekoj potpunoj ana1izi pitanja kako treЬa ovaj 
projektil uputiti na Mesec u kom pravcu i ро 
kojoj putanji. То је prilicno komplikovano, jer 
је putanja Meseca u kosmosu vrlo sl<>Zena zЬog 
mnogobrojnih kretanja •koje Mesec izvodi. Osim 
toga ovde smo zaobl§li i druga neka pitanja: 
1) pitanje privlaeenja projektila od strane Sun
ca i drugih planeta i ~ucih perturbacija pu
tanje koja Ы Ьila predvidena; 2) pitanje opa
snosti od sudara projektila sa meteoritima koji 
se u masi kreeu ро prostoru izmedu planeta. 
Pri tome se prvo pitanje mof.e zaista zanema
riti, jer је dejstvo SuncevoR privlacenja na
pristojnim rastojanjima od Zemlje neznatno. 
Na povrМni Zemlje iznosi napr. samo 6. 10-4g. 
Мn~о је ozbiljnije pi<tanje sudara sa meteri
tima. Cinjenica је da su Ьo1idi znatnijih di
menzija doota retki, ali sitnih meteorita ima 
mno5tvo. U pog1edu opasnosti od ovih sitnih 
meteorita strucnjaci se ne slaZ\1. Jedni misle 
da ta meteoritska pra&na nije i ne mo!e blti 
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И поред кеиэвесиос'rи коју ск~ају спе- '· Искључен из · rope споменутог система 
'АеЬих педесет rодииа, ја предаиђам на крају . . . је развИјен из ракете V -2, а који hy ј 
oaora века и миленијума ре~~.ЈЩЗацију, маДа · звати "балистички nројектил". 
еу н.ене контУРе још нејасне, ycnenme при- · , пројектили конструисани су у војне 
мене реактивноr поrоиа, ,цруrим речима · уништаваље непријатељских циљева, 
остваре~ путов~а изван: Зеl\fЉИИе а~е>:- чему се и онИ сами уНиштавају. 
сфере. Овај развој довешће свакакс:> дr{ycrro-. "' · Itaw заЈII,Щ$ьачки мент&лWГет не може 

· стављаља иитерn:.паиетариих путева. Иако су . ' - замж:ли ниједан дру·ги систем за 
бројни они који, као и ја, 'tO rщедВиђај.у, још управљаље у наведене сврхе сем 
увек је мноrо оних који су схеrrrици. Стоrа електр<Жских система. Суделоваље 
&амеравам да овај ч.лаиак посветим ,рекапи- као посматрача, например у циљу 
тулацији 'IИЊеющ& жrоје ће· паrкрецити ова- - вања атмосф~е на великим висинама, 
хво моје юm&љ~ље . . ~ : ._ . ,.'· увек није могуће извести, пошто још 
~ Релативно танки атмосферски Слој који решени основни проблеми љегове ""''штит• .. 
окружује и пrrити нашу планету, без чијеr Повратка на земљу. 
_присуства даиашњи авиони- са гасним тур- Балистички пројектил сродан је 
.;бинама ве би 1\Юl'ЛИ летети, узрок је пс:>ја:ви љериском пројектилу у том погледу 
звучне и ТOIШ<rn~e баријере услед отпора И -се кретаље саопштава импулсом и на 
треља, тако да су ~ авиони лримQра.НИ ·да -·: nутаљама се одржав·ају инерцијом; ова 
лете на све већим и већим висинама У- зави- . хс:>ва својства омогућују да се примене 
~ости од моrућности nовећања љихове бр-. _ освајаље атмосфере. Основна разлика 

' зике. Несрећна епизода са авионом "Комет" ' ђу поменутих пројектила је у томе 
иеће ниуком случају УСПQРИТИ напредак ваз- артиљериском пројекТилу почетни 
духопловства У том. правцу. Нащюгив, _Она саопштава готово тренутном акцијом 
ће сџвrу.лирати напоре управљенё на оства- ске материје која се налази изван љега , 
рење У техничком смислу савршене кабиие, ба.Листички пројектил добија импулс 
У којој · ће услови У физио.лошком noг.ireцy · цијом произведеном континуалним са 

· од~Јt!ђе:RОј .nутаљи. llројекТИЈI је, дакле, СПОf , 
обаН да изврши ж:те м~ре као и све оста
~е летитЩе; подраз.умева]ући ту окретаље, 

, заустављаље и скретаље са правца путање. 
C'l'ora he интерпланетарни брод, сnособан да 
се gpehe изван атмосфере, . имати исте мане-

' 
Сл. 1 - Модел интерпланетарноr брода 

са спремницима. 

ва,рске способности као и авиони к<>ји се 
крећу унутар атмосфере. 

бити прклаrођени за све висине, укључуј~ њем унутрашље погонске материје. 
Ј( OJre На КОјИМа ЈЈI'ада апсо.путни безвазду- . раЗЛОГа баЈiиСТИЧКИ пројеКТИЛ је У nni>V.MIV!i'. 

. wни простор. Стога је извесно д;1 ће млазни · ; crsy због цроrресивноr импулса, обзи 

НајЗЗ!д, четврта предност интерплане
тарних бродова лежи у могућности да се ра
спо~оживи импулси производе узастопно у 
одређеним временским интервалима. Ова мо
rућност је веома важна у садашњем стању 
развоја, пошто омогућује проширење скале 
брзина које се могу постићи, упркос томе што 
се данас могу произвести импулси ограни
чених величина. Техника је данас, користећи 
ову особину, разрадила два система: систем 
вищестепеног погона и систем погона са снаб
деваљем погонском материјом у лету. 

- За илустрацију овог принципа описаћу 
систем са два узастопна импулса, која про-

авиони ·са Ј1ИЈI0'1'0М достићи trotraчиy границу ~ чqвек у стаљу да издржи само 
у достизаљу надзвучиих брзина тек на вели- импулсе. . 
'хим висинама, _rраницу која ~е бИти негде око Друга предност балистичког про Ј 
4.000 tЏA./ow.c. · · _, проистиЧе из битне карактеристике да 
. Данас се располаже 'И дрУгом з~ ле- rонска материја потребна за nостизање 
тилице на млазни f!OI:OН, раке'ГНИ14 .Щю.iекти- . · ређене брзине не зависи од тока саг о 
JIOII, који је cnocoбa:fr да . "ЈrеТИ" У . вакууму • ПОШТО се сагореваље може тако 
1f3"JJl. ЦеЈIЕ! своје путање, избеrавајући · џри :да убрзаље буде стално поднощљиво У 
~е звучну и ·топл<mtу баријеру. · . зио.цошком погЛеду. . 

· .Један такав пpojeJmt.JI постиrао, је, без · ' • · Трећа предност балистичког прО Ј 
,-mеаде, брзину од 10.000 'ICJI./OUJC' и висину· од -у односу на артиљериски пројектил 

400 КА у вертикалитоiету. · -. ·- ... се у могуЪности регулације, у току 
· Према томе.~ 'МОЖ'е се реhи Џ Је ~~ -ња; nотиска· произведеног сагоревања 
8JOUe од пмовиие. споменутих ilроб.лема, 'l'j. ске материје, друГим речима у 
ових хоји се односе иа пројектил и кабииу. се ·потисак смаљи или повећа, · у 
~ шrо 'fY још иедостаје је човек. Свима жељеном моменту, реактивира у сЈI)"13~ца 
JIUI Је • ~ ПОЗК&'l'О 3lll'.iiТo ,јЈ даиi.с човек '1\ребе ~ ~ене ра;ци одржавања npa 

из_воде два пројектила. · 
. Код вишестепеног система, задњи степен 

ltрО]ектила остаје неактиван за све време док 
·ct! налазе у погону ракетни мотори претход

. -~ степена, који се сами одвајају од про-
]еК'11Ила када испуне своју функцију. Тако, 
~аnример, двостепеном пројектилу први им
пулс caornuтaвa: први степен, након чега се 
сам ОДВаја, а ЗаТИМ други ОДНОСНО ЗаДЊИ 
стеnен сам даје следећи импулс. 

. Код система снабдевања погонском мате-
РИЗом У лету задњи степен је стално активан; 
ОИ сам даје обадва П!Редвиђена импулса, no
IIrro ra у међувремену снабдева погонском 
lllатеријом други елеменат система - спрем
~'- како сам га ја назвао. 

<- -

Оба сисо!оема су еквива.п:еитка~ 'У поrле~ _ 
rютpooni.e; тј. укупна _ nаrрошња. поrонске 
материје биhе једнака у оба с.пуча]а за исте 
укуiПiе импулсе при једнаким с.ЈIО,IЬНИМ 
условима и конструктивним коефИЦИЈе~. 

С друге стране, два система се раЗЈIИКУ]У· 
у начелу како им се помоћни ~емеН'ГИ вре

· ћају на Земљу. Код вишестепен<;>r сkстема, 
у коме су стеnени везани у серИЈИ, само с~ 
задљи стеrrен враhа нетакнут на земљу. П~ 
моћниМ погонским мехаНизмима oмoryhy]e , 
се да слободно падају (или се успоре ~t~Че- · 
љем), . након што су се откачи.ли о,ц проЈек
тила, а.лИ им се не oмoryhyje безбедно сл~ 
таље. Код система снабдевања rоривом_ У 
лету, у коме су разни_ елемеln'И 'уоiШЈТе ве
зани паралелно, задљи · односио централни 
степен и помоhни спремници снај)девени су · 
крилима и могу, слично авионима, да плани-

. раљем слете неповређени на земљу. · ' 
' Штавише, капацитет свакоГ спремника 
може се поделити на више маљих _спремни- • 

· ка, поrодних за уnрављање. · 
Пourro је вишестепени систем добро nо

знат, није потребно да се на овом месту илу
струје. Као што је већ раније речено, дво
степеним проје:кти.лом постигнута је висина 
од 400 'Кiм.. Инжињер фон Браун прорачунао 
је и пројектовао моhну тростепену ракету, 
чији ће задњи - чеони <;теnен моhи д;Ј. до- , 
стигне брзину од 30.000 к.м,fоч,ас, 

С друге С11>8-Не, систем сталног снабде
вања погонском материјом у лету мало је 
познат, а нарочито његова примена за ин

т~планетарни лет, пошто је о њему диску..: 
товано само на четвртом Интернационалном 
астронаутичком конгресу у Ци;ри'Ху 1953 го
дине, на коме сам изложио неке специјалне 
карактеристике таквог система. Уз овај чла
нак цриложио сам цртеж који приказује 
такав систем у лету у моменту када су се три 

спремника, употребљена за прво снабдевање 
nогонском материјом, откачила да се врате 
на земљу, док група од три паъ>алелно везана 

спремника, одређени за друго снабдевање 
погонском материјом, наставља свој пут за-

Сл. 2 - Интерпланетарни брод у лету у моменту 
када су се одвојила прва три спремшtКа. 

' ј 
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-1\11 за тpette 
једно са · цеитретD111 с • ..,..--:-- ·. · ве-
--«. .. -·~ поrонском материјом КО:ЈИ зе 
~ ... - . rpR•eи ра-
sаи за зади>и степен У коме зе У ... Ј б 

Ов ј .'>D...._И IЈОСТИIЖе ИСТУ' р
Ј[етRЈ( мотор. а .......-- · Такође 
3ИК1 као ·и фтr Браунов :проЈе~оr 
сам nри.пожио фоrоrраФИЈУ aepQ 1111о модела, претстављеиоr У леrу вепос~ 
npe о,фlајаља спремн:ика. _.._~ 

Овде треба напомеиу'l'М да ~~е~ 
сиrуриог повратка на земљу спремиика, ко]Јf 
сачињавцју уређај 3!1 ~бде~ње nor':~oм 
.. ате-"ом ииуком случаЈУ вИ]е неопх ди У - " •• , ' · аквог сифази ексnерииеиталноr развОЈа 1 
стема· међутим обезбеђеље се - мора · кон
стрrкМио ~ код примене ~квоr си
стема за балистичке пројектиле. nроЈектоване 
за циsилне сврхе, код .којих се зјiХтев~ уза
стоmю сиабдеваље. nоrоЈЮКОМ материЈ<>м и 
уэастоiЈНИ иипу.пси након лаисирвња. Тро
шкови би били огромни, ако би се сваки пут · 
J(Opa.riИ правити иови помоhюr уређаЈИ. 
Помоћии уређаји морају сачињавати опера
тивну флоту за предузимање иитерnланетар
ЈfОI' путоваља, исто као ~ ваз.zо?Юп:п-овне 
тражnортие компаније ИМ.SЈУ СВОЈ'У опера-
тивну флоту. 1 • \ 

Има мноrо ми:пrљеља која иду у црилоr 
тврђељу да је лет човека могућ изван атмо
сфере. Међутим, најважиије- противно твр
ђеље ослаља· се на чиљеницу да интерnла
нетарии брод мора да nонесе са старта укупну 
количину оксидатора потребног за одржав~
н.е саrоревања, док класични авиони узимаЈУ 
кисеоиик из атмосфере на евом nуту. Ако се 
изврши упоређење, видеће се l1l! he n<Yl1PO- \ 
шња nоrонске материје бити веома велика, и 
да расте као експонеицијалиа функција 6-о-
эюrе брода. · · . 

Замислимо да је израђен интерплане- · 
тарни брод способан 7I1! пређе 16.000 к..~t, ко
лико износи раздаљина између Рима И Мел
бурна. Потребно је само незнатно повећање 
укупне брзине 7I1! би се интерnланетарном 
броду омоrућило, једноставним маневром, . да 
бесконачно пута обиђе Зем.Љину куглу: Доу
rим речима. ок може да nостане стални -ве~ 

wтачки сателит Земљине кугле. 
ВЈЏIЈе хоодина су вршеиа истрајкивања .Р 

0110:м nроблему, и о томе је .цискr:rоваНQ на 
.цруrом ИНтернационалном астронаутичиом 
конгресу у Лондону. Израђен ј'е и известан . 
број иив,fiТИВНИХ цројек~та којима је .до.ка
зано да се решеља могу наћи и при сада
wњем стуnњу техюrчкоr развоја. 

Оваква моiућност у веЈ.Јикој мери пове
hава изrледе за оствареље и.нтерnланетщ>ноr 
лета. Кружиа путања по којој се креhе ин
терnл&иетар)(И ~д - сателит, на више · хи
љада километара изван атмосфере, може се 
сматрати као nочетка база за пристуn v цод
ручје чије . се караК'l'еристике значајно раз
.ЈIИКују од оюрс п,ри лету у атмосферr:r. Како 

је већ доказано; И11'17РПЈ!анетарни лет чов~ 
испод. те l'Ранице НИ]е од интереса; MeђY'rlnt, 
преко те ГЈ)анице отворени су Човеку бесв:о. 
начни непознати . щперпланетарни Itутев
А зак~ небеске механике омоrућују човев:li. 
да их .1лако отпочне са ове почетне базе.~ 
тОм циљу r.юже се уп<>Тt>Е:бити интepliJiёl!fe. 
тарии брод --:- c~~rr, .КОЈИ се снабдева no
roнcкtm матемо~, помоћу спремник:а, Jiёl!f. 
сиран са земље и спос.обан да бvце одвуЧе!\ 
l'Qpe. Са!Ј'еЈIИТ he nос.це тога моћи да cтeiGre 
'доВОЈЬ'ffУ• брзину да с_е .О'I'К.аRИ од ПОЈЪа Зе. 
мљине . теже и .ус~остави "Неку кружну ny. 
тању око Сунца, много већу него што је она 
око з.емм, 'l'aiКO . да не:nооредио пређе. · lf4 
кружну' путању не~е . дрУfе планете. ОвИЪ! 
ће, најзад, бИти . О!IЂо.реНИ ~и освајању 
простора. . . 

Да ли he се 1'0 ~нэ десити?' Пос'!!оји 
основни силоrизам КОЈИ д~финиш:е став људ. 
ско11 мииrљеља: све Ш'РО ]е технички моrуће 
иеће остати нeno~yu:ta.нo, нарочито када су 
економски проблеми: nотиснути nрив.цачн,о-
шћу и rежњом. ка неnознатом. · · 

ВерОЈ:18ТНq he се ущrтати, зашто се м9ра 
че,.кати . да прођу и друrих nедесет година, 
када освај~е инт~рнланетарноr лета изrлева 
моrуће. · · · 

, Разлог је у томе, IJ?'O за љегово преду
зИмаље има много обзективних препрека. 
Наиме,.немоrуће ~е по?лати човека да осваја 
цростор без nретходног nроучаваља и реше

- ња nроблема :ц& танчина, тј. без студије и 
решеља проблема у €ВИМ љиховим асnектима. 

Ас;rронаутика се још налази у теорет
ском стадијуму; щроблем rювратка на Земљу 
још ниј-е решен; студија физИ:олошкоr ути
цаја на човека за време nутоваља у простор 

тек ~е зiiиочета; моrућност употребе_ радара 
код великих небеских ~оваља тек ]е хипо

теза; хемија саrоревања у једностеnе.ном .~mt 
вИшестепеном nоrоиском · систему ЈОШ Је У 
стуДИји термодинамичара и лабораториских 
ексnерата, штавИ!IIе, т:зв. аnсолутни вакv~1 

пун је. СЗ\Ца метеорита који могу да проби]~ 
кабииу, а космички зраци, . К!оји ће напастЈ_ 

·човечији @рrа.низам, продЩ>У кроз сва _зам: 
шљена заштитиа средства и уrрожаваЈУ с • 
rуриоет Iђlтmља . 

. чо-

Све he ово бити довољно да окупира б 
вечанство за следећих · педесет година, , ез 
обзира · -што "нуклеарна енергија мо;же.:~ 
смаљи време потребних импулса и омоrЈ .. 
вище краћих nутоваља: · 

изнео не 
Али чиљенице кqје сам овnе када 

дonyurrajy ми еило каква Пјредвиђања 
he све. то бити ~арено. 

··Lnteravta• 1955, N2 ! . 
. Прев. Данило ·~агвш 

А 0 Кроко, 
~Гаетаио ртур У римУ 
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poznata је stvar da veeina ljuЪitelja neba 
zai)OCinje svoje upoznavanje sa neЬeskim teli
roa posmatranjima na.Sega satelita. Ali. isto је 
tako por~nato da amaterf vrlo brzo zanemaruju 
ova posmatr&lja da Ьi u svojoj ljubopit1jivosti 
Ato pre presli na posmatranje planeta, dvojnih 
zvezda, mЩ{lina itd. Jer, iako ;na poeetku za
panjeni izoblljem raш1olikosti na. M~eeevoj 
povrsini, amateri se ubrzo zasite kraterima i 
plaZama. na . Mesecu i heopravdano d~laze do 
zakljuё'ka da su u. najkracem vremenu videli 
sve §to Ьi se ima-lo videti, ра onda Zиrno gмЬе 
sve dalje u vasionu. Ovaka~ stav koliko, na 
izgled, тazumljiv toli!ko је i pogre~ . . Jer da 
bi svako posmatr<щje urodil~ plodom mora se 
ёesto ponav1jati na jednom i istom objektu, ka~ 
ko Ы se postepeno otkrivali nesluceni detalji, 
ne sam9 lepi nego i vazni. Samo na ovaj nacin 
amatert се Ьiti u stanju da sakupe mnootvo 
si:gurnih detalja, ·koji се im se utolikQ sigurnije 
urezati u pa:mcenju ukoliko се5се budu pogle
de upravljali, sa ,Sto manje nestl'pljenja, na sva
ki kutak objekta koji posmatraju. Samo ova
kav rad се moei disciplinovati rezonovanja, 
t&ko potrebna ba.S u izucavanju neЬeskih tela 
i pojava, i pomoei prikupljanju orz;biljnog po
smatraekog materijala, koji се onda Ьiti od ko
risЏ i st11U1Cnim astrenomima kada im se sta·vi 
na raspolozenje. 

Eto zato treba uvek,. kad god је moguce, 
posmatrati м~ес i to planski i sistematski, sve 
njegove r.azne ob1asti redom ·u raznim polozaji
ma, bllo u farzama Ьilo u trenutcima potpunog 
Ш delimicno~ pomraeenja. I. jos nesto. ТгеЬа 
crt&ti skiee uocenih objekata, jer crtanje skica, 
_koje јј! i pored fotografije, danas najvaznijeg 
naCina posmatranja., jos zadrmlo svoje pravo 
gradapstv.a, nailakse се se пauciti crta.njem 
uоёеnЉ objekata na povrsini Meseca. А nak-

~dno uporedivanje skice sa ponovnim poв!l18t
tranjem u mnogome се korigovati moZda po
greЗno doЬivenё vi~ne utiSke, koji msu ret}d 
kod amatera ua Cak i ikod nekih strui:njaka, 
koji su -povclne i na brzu ruku posmatrali ka* 

-kav objekt Ш fenomen. Najza4 јоб jedna okot
nost, i sa najskromnijim instrumentom moguce 
је videti puno i puno detalja ра povmni Me
seca, jer ne treha zaboraviti ра s.veki instru
menat ima i јоо te kakvo svo]e .polje primene. 
Ovo nije samo uteha za one koji ne raspolaZu 
vetikim instrumentima nego PQtpuno pravilna 
dire.ktiva koja, udrurena sa strpljenjem, daje 
izvanredne rezultate. , 

Da vidimo sad, pre svega, sta nam је sve 
potrebno za posmatranje Meseca. U glavnom 

.dve stvari: durЬin i jedna dobra sli>ka Meseca. 
.Za poeetwk: се Ьiti potpuno dovoljna slika na 
poSlednjoj strani korica pz:yoga broja VASIONE : 
za 1953 g. Dalje је za a:nщtera veoma pogodna 
karta Meseca koja se moze naei u Meyerov-om 
i~ksikonu na kojoj је pretstavljeno i tal:no si
tuirano · nekoliko stotina raznih stvari na Me
seeevoj povx-Sini. Isto tako mo~ na:m veoma 
•korisno posluziti i slike pre punog i posle pu.
nog Meseca koje svwke godirie donoвi Flama;-
rionov godiSnjak. . . 

Sto se tice durhina potpuno се blti dovoljaR 
d.urыn sa objektivom preeni'ka 50 mm i ziznom 
daljinom 50 cm, ali se i sa manjim ii'IStrumen
tima otvora 32 i1i 42 mm i ziznom daljinom 
()lko 80 Ш 120 cm doЬijaju vrlo lepe slike sa 
dosta detalja. lnstrumenat ne mora Ьiti sa ekva
torialnom konstrukcijQm nego oЬican alt-azi
mutalan (v. VASIONU ·br. 1, god. 11 str . .14), 
koji dozvolj,ava kreta·nje oko horizontalne i ver
tikalne osovine. 

Za posrnatгanje Meseca nisu potrebna ve
lika- uvelicavanja. Za napred pobroiane otvore 

Sl. 2 Fotografski sn!mak istog ovog predela 



sa nje~ovim koncentricnim Ъe<i'emim-a, koj( је 
jednim citavim brdskim lancem odvojen .. od 
prstenasto~ kratera Kataтina. Na severu izm.e-

. dи dva mora ·- Tтanquilitatis i S~тenitatis -
i-zdize se Plinius sa centralnim bregom и njem-u 
i masom pиkotina izniedи .Ьrе~оуа oko ·njeg.a. 

Na jиznom delи Mesecevo·~ Cl'pa starog б 
dana vidi se k.r.ater Mauтolycus sa iffi,pozantnim 
razrivenim bedemom. u polovini srpa. veeina 
kratera је vec potpиno osvetljena, tako da је 
slika monotonija. U Моти Vedrina vidimo jed
nи sitnu . bradavicи koja se izdize u vis to је 
Linne. Na severnom kraju sгра, prepиnog br
dovitim objektima, иpadaju и oei dva lepa kra
tera Eudoxus i Aristoteles, jedan pored d·rи,
gog. Iznad njih vidi se jedan deo Мота Hlad
noce. Pet d·ana posle pиnog Meseca, tj . 19 danfi 
Meseceve starosti sve se ove stvari mo~u јо8 
lepse videti. 

~edшog_ d.a~a starosti Mesec је и prvoj ce
tvrti. Сео ]иzm kraj је prepиn kratera raznih 
ve:i~ina i ob~ika. Medu ovima odmah ираdа. и 
ос~ cetvrtc:sti W~lte.r sa centralnim bregom. 
~l1zu sredшe nюlaz1mo na. Hiparha sa n~o
liko _ј~о Ьljestavih manjih kratera и njegovoj 
okol~n:t · u м_~~е yaporum lepo se istice sjajni 
Mamlшs, naJCIStl]I pretstavnik idealnih Mese-



· Време се. одређује nочоћ.у' дЙа :крет,ања' 
ЈЈАШе Земље. Трајање рево~е Земље ciкq , 
сунца даје нам ro~, ':\'рајање ,рота-ције 
Земље вк:о ~ене OICe да]е нам дан: Рево.чу'ЦИ'ја 
И ~ја П6'1'ПУНО су 'frе'3аrвисна кретаља, 
зато нема међус~ 15езе" између cme две вре
менске једиНице. ro.zџma не са,щржи цели .брОј .... 
~ и . зarro још увек и:м.амо непри.ли;ка са 
d:ЈiеЩЏ~-vима· 

...: ' 
* 

* 
'Услед деловаља ротације На!Ша: Земља 

нема облик лoorre - облик наше Земље по
~ен је према брзини ротациј-е тако да је 
~мља НЈа половима спљоштен.а ~ ·полутар
~ ,пречн.ик Земље је нешто дужи од по
Лсtрноr Щ>е'Пfl11Ка. 

Облик ншuе Земље -ј е таtко подешен да је . 
Љlma ПОВрШИ'На свугде управна На резул-

таНту двеју: сиља, прима:чне сИле ~ ;
. ~итације и центрифуrалне силе,~ ИИер!Џ!-

. јалкm' деловаЈЬа ротације. Т11.ј Qблик дф:юха · 
је - наша Земља у даiВНОј ··својој _ проuшооrи 
кщi1а: њена ""lФ"J]Q није ,још била крута:. Идеtщ-

• 1ЮМ облику ротаци01:1оr тела . пс>дешава се 
сасвим површина океана И атмосфере. , 

За сц.а, кретања на Земљи p0'118Цfl:ja IJ'frpal' 
врло вай1G1У улоrу. 'У првом реду рот.ација 

· Земље утиче :Н;а веЛИiка кретсШ.а водених 
маса у <Щеё!НИ!Щt и вазд'уmиих маса у а~ ~ 
сфери. За све поја-ве времена, ·које чине је
динствени_ процес ~ Oiti.Il,'ђ': цирку~у ·· 
атщосфере - земљина је ротаци;ја јt;д.аи од 
би.тних ~. Кад би Земља ~ 

. &лИ имала облик лопте, сила енерције, ,цен- . 1 

~yr&n;R;a сила терала · ·би ~ воце ~. ваз
дУХа тrрема екватору, кора би биЈЈ.аi изложеяа 
огромн1И'М с_илама, које би је и раскинуле. 
Обл·и.к Зе1'4ЈЬе, иодешен iье~~ рG'I'аЦИЈји т6 не 
Д<ЈIЗВОЈЬаВЗЈ! . . ' . ' 

У мислИма, сада п:ра!rИМО Ol!laj једи~~ 
експеримент. Поеуда оа: водом нека умереном 
брзином ротира око верти:к.а;лне осе. п~ 
ротације- када је посуда миров.шла- no
вplliИ!Ra! воде би.mа: је мирна и 1Водора1ВН8. Чим 
почне ротација· оnажа:мо ~вес1100 кретаље у 
води, а:.ли у.брзо вода се опет Смири, она ро
тир.а заједно са посудом, а њезИ!Нiа поврiШ1На 
добија посебан оолик. Дубина \Воде је у . бли.: 
ЗИ!НИ осовине ротације мања, него при · сте
нама посуде, далеКо од осе р<УГаЦИје, где је 
ни:во воДе :на!рЭIС1.1З:О. Површина воде сада има 
облик који је подешен ротацији, она виШе 
није равна већ има облик ротациоНiОГ nара
болоида. Шта се догађ;i! при променама бр
зине ротације? При свакој промени брзИIНе 
ротације облик се површине мења, површин.а 
се одмах прилаЈГођује новим услОIВима, брзо 
се успоставља нова равнотежа између силе 

теже и инерција.дне - центрафуга:.лн:е силе. 
С~ изменимо нешто н:аш експеримент. 

Без ве·ћих потешкоћа можемо наnравити мrе
таmну плачу са површИIНом која им~ П<УГПуНО 

исти облИ!К каю и поврlliИ1НЈЭ. воде у суду који 
- ротира тачно · одређеном брзином, на пример 
брзином од једно['а, окрета у две секунде. 
Површин.а ме"118ЈЈНе плоче нек.а је полирана. 
Ако на о~у плочу, док је она још на миру, 
ставимо Једну полираrну ·челичну лоптицу 

она ће се одмаос откотрљаrги према најдубљем 
месту у средини плоче . Али када' се метална 

плоча окреће тачно оном ·брзином која одго
вара облику_ њене површине, у нашем случају 
брзином од Једнога окрета у две секунде, тада 
ће наша пол;иран;а лопти:ца остати на миру у 
оном_ положају који је имаља на почетку ро
тациЈе. Међут~ чим се брзин-а ротације про
мени л~штица Ј·е прИ'С.ИЉена да мења свој 
положаЈ н& ротирајућој плоче. . 

* 
Из~нимd сада наш опит. Бљаго удубљење 

У нашоз мет8!Ј11Ној 'плочи напунимо водом то-



уско ~ :riодру:чје k Jtafj'IIJШКe с;_ .Юјtаве ' 
паларним крај.евима у ЈЏtјвећек дezr 
сфере преовлађује јед;инствеио стрлаи.е 
З1ШЈа1Да на исток. Атмосфера се эa'l'lpllВG. 
стоји од два хеМ'Ж:ферска 
вртлога, који ротирају б р ж е од ~еЈwье-. 
о~ иаЈМ се одrовор <:а1М R;tp4~e. да ТПА'ПКV- '':Ј 

• ла:~ја ~Тм~ере, одрж.ава р~ у Зе~_е. 
И зall'O се ова) Щ)облем прq.ш.иру]е као J:IPO: 
t?.Цем . тУмачеља рqrације планета и: са'l.'еЛИТ8, 
као је:ZЈ<~Щ астр<ЖОМЈСКи и r-еофизички пробле~ , 
од необичнос интереса. Наиме из чи:њеюще · 
дЭ. циркуmщија атмосфере одрж.ава ротацију 
nланета произлазе и друrа пи:тања, "Птаље, 
да ли је nOJIQЖ.aj осе у извесној мерИ ЗЗ!ВисаИ· · 
од циркулације нарочито иа оним· планетама 

rде 0р01'рафија !И'Ма •на-- циркулацију· ~ 
ефере знатан утицај? И.Јiи пит.ање, ·да . ли 

. непостојаље атмосфере знаЧИ за- план~ .од-
ноqно caтe.JI'Wr престЗlН.а!К р<mЩИје? ':· · · 

На оваЈКИ :н.аюm роrга.ЦИЈја је само једак део 
npOOлe;rvr.a: циркулације атм~ра: планета: · 

·4,пте· рбуљеп 

• 1 

. (Лavotfa~ -<!J2~t~9 .. kaп'}-t!~($a 
· MEDUNAROPNE ASTRONAUTICKE PEDERA.C/JE 

. . ~ratiпю se јо8 nazad i ucinimo prelet preko 
Щonskih. dogadaj.a koji su od 'bltne vaZпosti ро 
razvoj astronauti'ke. 

· Cinjeцica. је da zasada tehnicka mogucnost 
le~nja iznad Zemljine atmosfere postoji, otka

-k<l ]е covek pr9n.asao r.aket'I).i pogon, jer on dej
stvuje nezavisno od prostora и kome se nalazi; 
ra:ketnom. poд-Qnu za dejstvo nije potreban ki
f!eo~ iz ~tm~fere, kao sto ._је to .siueaj kod 

сlтцд-ih s.istema pogona primenjeni.h za let,, kao 
sto ·эu kИpni motori sa elisom Ш mlazni motori. 

Medutim, iako su prve rзikete sa barutrWn. 
punjenjern upotrebljavali јоо Kinezi ·u 12 veku 
nase ere, trebalo је da prode jos sest stoleea do 
pojav~ barutnih raketa u Evropi; ratne engle
ske barutne rakete Cong.reve-a upotrebljene su 
oko 1805 godine. Prvi raketni motor sa teenim 
gorivom sagradio је peruvijanac Paulet tek 
1895 д-odine. · 

Pra':'a era raketne tehnike ipak pocinje tek 
sa 20~tlm veko шkada su se pojavi1e osnovne 
klasicne teoretske studije !iz astron.autike, kao . 
sto su dela: -

- Rusa Ziolkovskog »Raketa u kozmick!i 
prostor« iz 1903 g.; 

. - . Ameгika:цca Goddard-a »Metoda za po
strzan]e ekstremnih visina<< iz 1919 godine; ' 

- Austrijanca Ing. Guido von Pirquet-a, о 
meduplanetarnom putovanju, iz 1928 godine; 

- Nemca Hermann-a Oberth-a »P.utevi va
sionskog letenja<< d.z 1929 ~odine; · 

:....._ Francuza Esnault-Pelter.ie-a »Astronau
tika<< iz 1930 godine; 
~ Austrijanca Dr. Е. Sanger-a »Raketna 

tehnika<< iz 1933 ~odine; f јо5 mnoд-ih drugih 
aJUtora, koji su se u meduvremenu i docnije 
pojavili. . · 

. Do pr~tionih ostva:renj.a i tehn-ickih ekspe
rн~entisan]a raketama sa teenim д-ori.vom do
laZI ~~k 1925 д-odine ра nadalje, kada su Clanovi 
dосшЈе osnovanih astronautickih druStava gra-



~~vorenim vo.inim centфna i, fа.Ъ. 
istokџ i na zapadu, i vee u 1947 god.~ 

raketni avion Вell х -.1 prelazi ь~ 
ь· na istoku, pak,. ostvaruju se raketn· u 
Ј~21, razvijem ~ Ме. lffЗ. · 1 

н . Daljim ~pit,iva:mje~ ~eko~R:o deseti~ 
tih у. 2 u Amenku 1 1strazivanjem' na 
rak~tniЬ leteJica, : dol~~ d(!) ostvarenja 
·pova jednostepemh 1 dvostepeщь. raketa 
Amenkanci objavljuju da sщ sa ' 
raketom '#i. 4/W АС CЉFpOral dФstigH . 
242 mtlje (389 km) 194'9 l'{pdine, а 1951 
da su sa jedn'OStepenom raketom Glen 
»VJ.kin!'{« dostЩJi visinu od 135 rnilja (217 

S drul'{e strane, ·ni Rusi nisu uniStili Ila• 
: meвta brojne V .. 2, koje .su . prona.Sli u 
· okupacionoj wni, vee su ih 0dnebl и 
·traZi-vaCke centre, а sem toga i izvestan 
nemaClcih stl'l:lcnj~a »otisao« је .na 
:t:)astavi таd · kојЪ . је swЭetak :rata 
I . :poSto se u posledn.j.e vreme sve беsсе culo · 
pisalo da su i na dst0k1!1 i'YO~'ttgшф z·naeajni re
zultaii. na polju raketne tеlшЩе, i ,posto se· i u 

. kuloaritna 5 Kongresa IAF gov0rHo da је do
stiwtuta visШa. od 1.000 km., najzad ~ Rusi 
OЬjavljuj-a t'iia i njihove rakete dostЉi znatnu 
v.isinu,. koja ' cLfarski iznosi priЬliZпo koliko ј, 
americkih raiketa. - · 
; Каdа је posle Drugog svetskog rata dola:tilo 

i do Цеn~ kon·talkta na zapadu izmedu pojedi
. nili strucвjaka koji su radi1i na proЬlemima 

rakefm.e telmike -i astroшiutike, uvidelo se da se 
· veCina b~v.i!I:a tim problem.:ima iz pacifutickih 

pohuda, ј, da је pred d. za vffeme Drugog svet-
. . . sk~ rata· b'ila ;pmnorana da radi za vojne ро~ 

vredne stJ:;ucnз~e, te stvaz: viSe ne ~tазе na ·. • treЬe. ~em ,toga, ti su ~trucnjaci uvideli da Ь1 
amaterskoз baz1 vec prel!lZl na рооf~о~џ . . · - se stv_ar astrona11tike celishodnije i brze гazvl-

J ovde prednjal!e Nemci jer vee 1933 godine jala Эkо Ьi izaSla iz okviтa rada pojedinaca i 
вtvaraju svoj .:voj~ istraZivacko-opiotni centar u pojedinih astronautiбkЉ d.rustava nezavisno 
Kummersdorf-u, koji 1937 godine preseljavaju . jed!lili od drugih. I .tako 811 dosli na ideju da 
u, docnije proslavljeni, Peenemiinde. I vee 19~9 nacionalna astroвauticka druStva osnuju medu-
~ine, ~deni ~ott~ u. najveeoj ta~nosti, pojav- . narodnu federaci,ju. 

Jl]UJU50se иа pr11VI2 ~VIHoш 1s7a6 raket.~ ~go~om: 'l'ako d()1a2i do osniva:nja Medunarodne 
и. . , ~.е. . . 1 е.. . razVI]em 1z avюna -as-tronaum~ke federacija (IAF), u kоји su danas 

sa klipmm motorom 1 eiisom, sa :pogodnom х1 · 2~ · 1 · d •t · kupno oko 
~aptacijom rakemoj:( inotora, 1941 godine Ц<> anзena .. nacюna na rus va, sa и. 

. . . ""-ti -·'- t . . .,_х М . 8.5GO- elanova. ostvaruзe se 1 prv1 """ r<~~Ae m . presre"""' е. . - · . k . ·е ona 
163, а 1942 j:(odiвe prva raketa А. 4, koja je 1do . Prema. s~<tu~н IA~ svrha z.~. OJU .1 
1944 Rodine razvijena u operativnu V. 2, kојд OSRGvana 1 nзеш zadaCl sи sJedec1: 
su Englezi vr10 dobro ро zlu zapaшtiИ. - Pl'QpaW,ranje .i stimuliranje ra_da па . o-

N:a drщ;(oj ratujufuj strani, pak, ia'ko је ame- stv.arenju vasionskog Ietenja u m1rol.тub~~ 
rl&i raketni avion Northrop ХР-79 dzasao kao svrhe uz elimdnisanje vojnih interesa unu 
prototip ј~ 1944 ~ine, - sem taktickih ra- IAF; · .• 
ketnih artiljeriskih oruda, - ne dolaze do upo- . - Rвsturanj~ medи svoje clanove tehmc-
trebe strateWska raketna zrna klase V. 2. kih i .drugiћ informacija iz astronaиt~ke 1 ~m:: 

Ali, ~to је druw svetski rat zavтSen i ро- воm PJ11Ьlikacija,, kolaooracijom na 1strazlv 
Ьednicl i sa isto~a i.sa zapad~ P??rle,li da •)i>re- njima i ~ru~m; . . · · . •. . za 
~а!е svoj ~щэ1rаn1 deo te~torLJe poЬedenog, ~ . :-"" Sti;mu~И'an:~e 1•nteresovЭ:~J~ sюh mas~aa, 
1mali su ~ta 1 da skupe za svo.1e va2duhoplovno-. ideзe vasюn.skog .Jeta uz p_omoc stampe, knJ "а 
tehnii:!ke oЬaveStajШ! centre, koji su ti.maili ne- preQa.vaвja,, radia,· fНmova i clrиwh sredsta\' 
koliko godina ,~ЈЭ: oko sr.~divanja i! prouca~~- propagaвde; '. s tгo· 
nia dokunientaCI]e 1 matel"l]ala od strane svo]i.Q, - iJ?odrZavanj·e :rada n.a proЬlenuma ~ .

5
_ 

вtrutnjaJka ш .-.отое strucnjaka pobedene stra- nautioke ikoo i:nternacionalndh i nacionalnJh . 1
1
_ 

ne, milom ili silom odvedenih jednih na istok trazivackih centara, .иn!iverziteta, kom~r~Ja 
,. druwh na tapad. _ mh firmi, ·;pojedinih specijalista i drugiЬ , da 

.Rezultati ovakvog rada -doveli su do produ- . - Jedan od gla·vnih ciljeva .. IAF tre~~ ~ 
fenja istraZivarija. na polju raketne tehn1ke u bud~ osnivanje mternacionalnog astronautlcko . - . 

_w.. za rad ona ostvarenju vasionskog lete.. 
се~.. . h 
·а za ne-vo]ne svr е. _ 

n] svako naciщщ·lno dru.Stvo pгilikoni pristu
penja Ц\'F-i obavezalo se da се raditi u duhu 
s~;atuta IAF · . . 

Dosada је IAF ockZ.a.la pet Medu.narodnih 
кongre$8., . d. to: ' ' 
1 Kengres u Parizu (Francuska) 19JiG godine 
2 Kongres ·u Lощf.(щи (Engleska) 1951 godfue 

3 Kongres и Stutgartи {NemaCka) 1952 godine 
4 Kongres и СirЉи (S':"ajcarska) 1953 godii).e 
5 Kongres .и Insbrukи (Austrija). 1954 godine 

Na odrZan'im kongresima, sem· donO.Senja 
odluk.a оо op5teg .znaeaja za IГad IAF, odrzan 
је i veei broj nauct;J-<>-tehniCkih .refer~ta .эа di: 
ski\1Si1om о .a~tиeln·lm problem1ma 1Z . oЬlasti 
astronautik.e. 

Od Clanova pojedinill nacionalnin druStava, 
k0ji su иcestvovali na kongresima, drmli refe-; 

·"" 

Spisak Ы blo predug~ ~. bl ~ 
sa nabrajanjem i d.~ stru~.JЩ ateri'ala, 
pomena, iz astronorm]e, .tehn~ogJ.]e т , •. Ј . 
elektronike, nukleonike а drugih nau~a 1 gJ:'8.D8 
tellnike koje эinte~iraju AustiГQnauAFЩшbll -].~ 

Do 1953 godine .rukovodsty.o Ј . · 0 kO: 
sledece: pretsed.nik Dr Eugen ~!inge~, ровl~1954 ga је izabran F~ederick Џurant . (Sд.?) za 
:i. ·tЮr.юvo za 1955 gopinи; potpretsedriik z~ ,P~ 
komorske poslove Andтew G. Haley (S~Dl: , 
'kongresu IAF iza;brani su potpretsedniCl z.a pre
komOI'Ske poslove Prof. Ing ... Teofilo 'I'~Ьш:::.~ 
(Argentina), а za Evrop_u Ing;: Е. Buch An . 
sen (Danska), ;poSto се sledec1 6 K~~gres IAF 
19~5 godiиe organizovati Da:nsko .шtе~~вь 
tarno dгustvo (Dansk Interplane~ . Е!. а 
(DIS). Permanentni sekre~ Iд.Fo ~ jidщi~ 
tor ar.Ыve ostaje ponovo I.Zabraru In~. Ј~ . . · 
Stemmer (Svajca["ska): · · 

Delegati ра Petom kongresu IAF. U petom redu, /!etvrti s leva, ing. Kosta Siv~ev 

rat~ i1'i. ucestv;ovali u diskиsijama, interesantno 
је spomenиti neka od poznatih imena iz naиcno
~~шiOkih krugova kao sto sи: 

- Aerodinan:ltcari: 
Dr. Т.· von Karmiш (Madar и SAD) 
Prof. Dr. Ackeret (Svajcaтac) 
- Aeromedicinaгi : 
Dr. Н. Strughold (Nemac и SAD) 

· Dr. Ј. Eиgster (Svajcarac) 
~ Aeтpmeteorolog: 
Piof. Е. Vassy (Francиz} 
-=- Strиcnjaci za гakete i pogon: 
Dт Sanger Eиgen i Irene (Aиstrijanci, sada 

u Francиskoj) 
Wernher von Braиn, konstruktor V. 2 (SAD) 
Dr. 1ng. W. bornberger, general, Ьiv. direk

for Peenemtinde i sakonstrukto-r raketa 
А. 4-V . 2 (SAD) 

Richard Compertz, direktor centra za ispi
tivanje raketnih motora u bazi Edwa·rds 
Юaliforn<ia- SAD) 

Na 5 Kongresи IAF и prvom delи (tri dana~ , 
pored donetih odlиka ро organi~acionim, admi
nistrativn<im i finansiskim p.i,tanjima re5eno је 
i sledece, od vazrюsti za dalji konkretan rad 

' IAF: 
- Defi.rnsanje jednog decimalnog klasifika

cionog sistema za sve domene :astronaиtike; 
- Stvar.anje normalizacije tehnickih ter

mina, simbola za formиle i sistema mera na 
viSe jezika. Za sistem mera (CGS) sistem иsvo
jen је Ыо vec na 2 Kongresи и Londonи 1951 
godine; 

- Izdavanje casopisa »Acta Astronaиtica<< 
kao organ·a IAF za pиЬlikacijи naиcn'o-tehnic
kih izvestaja na v;isokom nivoи; casopis се blti 
na raspo.lozenju individиalnim nacionalnim dru.: 
stvima; 

- Medиnarodn·a saradnja, izmena misljenja 
i postignиca da se sto vise intenzivirajи; . 

- Da se prodиzi sa vec zapocetim prelimi:_ 
narnim radom na omogucenjи pristиpa ·IAF or~ 
ganizacdjama ISCU (internatioпal Council of 



. za ..-......... је jed- • 
·- napon. -·v-- . ... ._._~~.~""' .. ;е u SVЦD unarodnol centrrza _W __ Y_.., • 

L slma Aljroneutike, pod rukovodstYOID . 1 

~jomiAF. . 
U drulont ulu 5 l{on&n!8a IAF (al~ tri 

ct.na) odrfano је preko 30 referata sa disku
atjaD8, od kojih је ve& broj od nauЬto-tehni6-
D~· 

jem top је prikazano sedem filmova, i to: 
- РrоЬе а eksperimentelnim raketnim aYi-

-.om •X-la•, ameri6ke fabrike Вell; . • ... 
- РrоЬе sa eksperimentalnim raketnim av•· 

ODOm •Skyrocketc ameri~ke fa.Ьrike DojJ.glal; 
- Ek.tperimenti sa nerna&irn raketama А. 

4-V. 2 za vreme Druя~ svets~ rata.. ' 
- Eksperimenti sa raketnim moto~ma na 

proЬnom sto1u i sa raketom .veronщue• u 
Francuskoj; . . . 

- РrоЬе sa nketama • Vild.ngc, .amen&e 
laЬlike Glen Мartin; 

- Centar za ispitivanje raketnih motora u 
ameri~koj ·Ьazi Edwards (CaШomia); i 

- Ek.tperimenti sa ti.votinjama (majm~ 
i Ьeli miievi) u raketama •АеrоЬеес, u stan]U 
Ьеz Zemljine teie. 

ZЬо« deviznih te!koCa, koje su u pcвlednjem 
momentu prebrcx!ene, delegati Astron81Uti~kog 
druAtva VSJ i Astronauticke sekcije Нrvatskog 
prirodos1ovno,l druAtva nisu stigli na poeetak 
5 КоЩ(Ј'е8& IAF, te nas је zastupao prethodno 
umo1jeni sekretar IAF Ing. Ј. Stemmer u pr-
V9m delu Kongresa. DeleRat AstronauШkog 
druJtva VSJ ing. Kosta Siv~ev Ьiо је na Kon
n!SU u dfuяom delu (tri dana). Sem toga, po
setio је sekretarijat IAF u Вaden-u, gde је Ьiо 
primljen od lnl{. Ј. Stemmer-e. 

Iako је d~1egat AD VSJ stigao sa zeWnje
njem tek na drugu polovinu Kongresa, а pret
гtavnik Astronauti~e sekcije Нrvatskog priro.- • 
doalovn<>l{ druAtva ћoravio na Kongresu samo 
dva zadnja d8lla, - na!i delegati su naiAli na 
veoma srdaWi prijem kako· kod pretsednika i 
sekretara IAF i dl'Ugih funkcionera IAF, tako 

Ovaj prel{led, ~ije ее objavlj[vanje ~eti 
U narednom broju OVOI{ Wopisa, poti~e iz pri· 
bele!aka, voc!enih sistematski za Vt-eme svake 

· lektire kroz viAe od tri decenije, priЬeleZaka 
datuma otkriea, ·pronalazaka, vaZnijih rezulta
ta, pojava i d~ja na kojima !е izgradivala 
utronomska nauka od najdavnij.ih vremena do 
nailh dana. Da se, u svoje vreme, odlucrm na 
vo&mje ovakvih priЬelet.aka nave1o me је ne
koliko razl~a. Jedan је §to su mi ovakvi po
daci, u toku nastavni~k<>l{ 1 nauЬlOJ{ rada, s vre
mena na vreme blvali potJreЬni. Drugi је Ato 
kld ooveoku ovakav podatak zatreЬa, on ne то.: 
le uvek Ьrzo i lako da do njeR& ~е. Za ро 

i Jrocl .aa.trisk~ druitva kao domaCina Kon 
i najzad -kod svih osta1ih de1egata РОј • 

с necionalnih dro§taya. - • ' e-
Prikup1jeni su ~с1 о ?~das?Jern radu 

IAF ро organiz.acionun. a~muustrat1vnim i fi. 
nansiskim pitanjima kao 1 dokumer~tacija na. 
uФO-tehni~kih refera<ta ~ 5 K0ngr~sa. 

Sem toga, u razgovonma su dob1veni inte-
esвntni podaci о Zi.votu i ' r~u u· po]ediniJn 
~onalnim astronauti~~m drostvimз., iz kojih 
6е ве crpeti d~ocena њk~tva za daljni rad. 
na.§el{ AD VSJ. Iskreno nam Је skrenuta PaZnja 
08 teSkoee kroz koje su p_ro1azi~a njih?va dru. 
§tva, naroblto u p<>Cetku Ziyota 1 r~d~ 1 od Svih 
оЬеСаnа nат је sva m?guca ро~ос 1 ~radnja. 

Utisak koji su na!i delegati stekll, uzevsi 
·u~еВ6а na svim stru~nim pr~redbama 5 Kon. 
gresa IAF kao i u razgovonma · sa pojedinirn 
funkcionerima i deleRatima nacionalnih dru. 
§tava i IAf jeste, da је astronautika iЩla iz 
stera utopije i da Је osnivanjem IAF i sve ve. 
eel{ Ьrоја nacionalnih drustava sa sve vecim 
Ьrojem Nanova, postepeno doblla i sve kon. 
kretnije forme i USla ·U realnost. 

Kako је Astronauti~ko drustvo Vazduho
plovnol{ saveza Jugoslavije osnovano tek kra
jem prve po1ovine 1953 godine i primljeno u 
IAF na 4 ~onRI'eSU li Cirihu 1953 godine, to 
је u~еЭСе na.Sih delegata .na 5 Kongresu IAF 
u Insbruku avgusta 1954 godine ЬНо tek prvi 
liCni kontaikt n&Seg AD VSJ sa inostranim 
astronautiёlcim dru5tvima. Iako је nase Drustvo 
vec i pre ovog licnog· kontakta Ьilo u pismenoj 
vezi sa nekim nacionalnim drustvima i funkci-

- onerima IAF i dobljalo pomoe u pisanom struc
nom i propagandnom materijalu, to su se i 
ovim Иcnim kontaktom uslovi za dalji rad i 
napredak Astronautickog dr·ustva VSJ, nadajmo 
se, znatno poЬolj&ali. 

Uopste шеv, n&Se Drustvo је dos.ada i и pi
smenom i ovom usmenom kontaktu sa inostran
stvom na ovom polju, naislo na veoma srdacan 
piijem i pomoe, sto svedoci о visokom ugledu 
koji naSa. zemlja uziva i u krugovima astronau
ti~ u svetu. 

Ing. Kosta Sivcev 

nekim је prinюran, katkad, i dиze da traga~ А 
moie da mu se i to desi da ga, Thi posle duzeg 
Jistanja i trag~anja, ne nade onda kad mu treba: 
ЪеСi је razl~, ponajnezgodniji mozda , 5!0 : 
kad oov.ek pri tom tr~anju naide na trazen 
~tak, тоZе da se desi, i de8ava se, da na: 
dent podatak - nije taean. Ovo, uostaloom, v:~u 
di za sve uop§te numericke podatke. Navesc 
jedan Piimer samo da ilustтujem ova.i r~zloR· 
Kome Ьi zatreЬao recimo podatak о tacnorn 
ь . ' ' k taloro]U zvezda u poznatom PtQlemejevu а . 
Jt\1, .'Р& ~о ро · del.ima gde smatra da ~~ 
JnoCi to naei, паSао bi, na~pr.: kod А. S о u с е 
;,pn--a, u njegovu Traite d'Astronomie pratщu ' 

1883, р. LXXXI - 1022 zvezde; kod F. А r a
go-a, u njegovoj Astronomie populaire, 1854, 
t. 1, р. 308 - 1026 zvezde; ·kod R u s s е 11 -
D u g а n - S t е w а r t-a, u njihovoj Astro
nomy, 1927, t. 11, р. 597 - 1025 zvezda; u А. 
К r-i s с h-ovu Astronomisches Lexikon-u, р. 
357 - 1028 zvezda. Za ovakva razmimoilaze-
nja u navodima h·ronoloskih podataka ро lite
raturi klasi~n је primer - datum Njutnova 
rodenja, _da za ovo ne navodim izvore. . 

Ovaj kratki osvrt na poreklo ovog pregleda 
pcвluZiee, ujedno, da istakne, а, donekle, i oЬja
sni §to on nije potpиn. То nije ni mogao Ьiti, 
ve(: i stoga Ato nije ni zњvгSen. Uostalom, pita
nje- potpunosti oyakva pregleda zavisi od viSe 
komponenata. Zavisi, pre svega, od svrhe •kojoj 
ве namenjuje. Zavlisi, u velikoj meri, i od iz
Ьora podataka koji u isti t ·r е Ь а da budu une
seni. А za ovo postaviti kriterij, koji Ы naiSa.o 
i na op5tu saglasnost, nije lako. Gde Ьi se tre
Ьalo za·ustaviti u to1ikom broju dogadaja, tako 
raznorodnih, i ро sadriini li ро svom zna~ju, 
~iji Ьi datumi treЬalo da udu u pregled? То 
precizirati - nije ni jednostavan ni 1ak zada
ta:k. Posebnu te8koeu pretstavljaju i гazlike 
izmedu nekadanjih i dana.Snjih granica medu 
pojedinim naucnim oЬlastima. Dokle se prosti
re oЬlast Astronomije, а ~de poeinju, :recimo, 
Kosmi~ka fizika, Geofizika, ра i Fizika? Kako 
razg.raniCiti tekovine Fizike, Mehanike ili Ma
tematike, koje su u Astтonomiji odigrale svoje 
uloge, i obratno? Које od njih uvesti и ovaj 
pregled, а koje .prepustiti toj srodnoj oЬlasti? 
- uopste је tesko definisati. 

Zato, sto se tice izЬora podataka koji su 
un<>Seni u ovaj pregled, smatram za potrebno, 
а i korisno, da· istaknem ove dve cinjenice. Pr
va је da rpregled patiee iz zabeleZa.ka vodenih 
za, iskljuCivo, licnu upotrebu. Drugim recima 
nije Ьiо ni rnden ni spreman za objavljivanje, 
јо8 manje za objavljivanje u ovom oЬlikи u ko
jem pocinje izlaziti. Тime se, u isti mah, prav
da i izvesna neujednacenost, to jest, obilje и 
pojedinostima jedne kategorije, odnosno osku
dica u pojedinostima druge kategorije dogada
ja unesenih u pregled. Druga је da sliean pre
gled, koliko је meni poznato, о tekovinama 
astronomske nauke ne postoji ni u stranoj li
teraturi. Postoje pregledi za druge discipline, 1 ) 

' ) F . Auerbacћ - Geschichtstafeln der Physik ; 
Leipzig, 1910, .рр. 150. 

F . Rosenberger- Die Geschichte der Physik, З В .; 
Braunschweig, 1882-90. 

Dr. R. Wo!f - . Taschenbuch fur Mathematik, 
Physik, Geodasie und Astronomie; Zurich, 1895. 

G. F. Cћambers - А Handbook of Descriptive 
Astronomy ; Oxford, 1877. 

no i to vrlo saieti, takoreCi samo registarзld, 
kakav је Ьiо i ovaj u svom prvoЬitnom oЬliku, 
iz kojE$1 је proiziAao. Kratko r~eno, dajeco 
ovaj preg1ed onakav .}(Зkav se zatelцo w &lsu 
kada је od1uceno da ро~е iz1aziti u ovom a
sopisu. 

N о i Ьеz obzira i1a mo.~tuce razlike u gledi
Atima о izЬoru podataka koji se u njemu nalaze, 
pregled се svakako mol:i posluZiti svrsi •kojoj 
је od sv~ postanka Ьiо namenjen, samo sad -
пmogo §irem krugu i naucnih radnik.a i nastav
nika i ljubltelja Astronomije. Pored toga mol:i 
се posluZiti а kao prvi primerak p~1eda ove 
vrste koji Ьi, kasnije, preraden, eventualno -
proSiren ·i dopunjen, m~ postati svoje vrste , 
prirucnik za najbгZu orijentaciju u dugom 
razvitku astтonomske nauke. 

Objav1jivanjem u ovom ~asopisu, u ol:>liku 
u kojem ~ iz1aziti, iele1o se јо§ da ovaj pre
gled postane zanim1jiv i za sire crtalaёke ·kru
gove, а, иjedno, i koristan i pou~an i za Skolsku 
omladinи. А da Ьi i ovom ci1ju m~ao Ato bo
lje posluZiti, onaj prvobltni, sareti pregled po
pиnjen је kratkim ali pristuP.a~nim obja.Snje
njima sustine svakog pronalaska ili dogadaja, 
а, gde је to bllo smatтano za potrebno, оЬја,.. 
snjenjem i njegova znacaja za razvitak Astro
nomije. 

Jos nekoliko r~ о redakciji u !ојој се pre- ~ 
gled izlaziti. Osnovni је и njemu - hrono1oAki 
red pod.ataka, dakle red ро godinama, i to, kao 
Sto је vec reeeno, poeev od najdavnijih vreme
na ра naovamo. Godine pre nase ere oznacene 
su u pregledи ро astronomskom nacфu racuna
nja, dakle neД~ativnim redпim brojem, lroj~ је 

za jedinicu manji od broja godina racunatih pre 
nase Ш nove ere. Ako је gooina dogadaja ne
izvesna, а to је cest slucaj kod onih iz daleke 
proslosti, broj ie stavljen izmedu zagrada. Kad 
datum dogadaja potiee iz jednoд samo izvora, 
drugim тecima ako nije mogao Ьiti proveren, 
na krajи teksta dat је izvor iz koje_ga potiёe. 

Gde tog navoda nema znaci da је datum upo
reden i pгoveren bar sa jos jednim izvorom. 

О samom izboru podataka imao bih toliko 
samo da kazem da је и pregled unosen s v а k i 
dogadaj i podatak koji је za Astronomiju imao 
Ьilo prakticni bilo teoriski neki znacaj. Nisu 
unoseni bi:ografski podaci astronoma. Ali sи 
date godine objavljivanja zna.Cajnih radova 
Ш dela . 

v. v. Miskovic 
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са Jl :Месец. Стретще ......,.авwЈу ре- ~~о су дејство имале Ф~сuџqе lla 
:.:_ смерове ~~ мм~ правмпио ЗемљЮЈо обрт~ Т]. ко.лик0 је 
-.паса А м В. Пречиик ~- .. ...........,.. ИЈ8 Земља као часовник заост31Јала :њти жур~ 
Је у nрнродиом односу &101 је JWSX(]II& 1IJUЬ ХорИЗ()IИТа'ЛИИ бројеви <>з.На>ч.ава]у rоди~~е. 

8eOII8 укан.ена. . З) ТреМ врста промена у брзИFВ1: ~е 
Оба IUIJ8ICit8 м.mупчев.а А м В п:пива]у ЗемЉе је периодичн.а, са• период~м: од roдl!!!e 

морима м океанмма у стоnу пратеhи Месец. .пруrим речима сезонокоr ]е каР<Шtтера 
Однос Ј~З~rеђу уrловних брзюrа Месечевоr g::• појава ЧИf11И да је (на• северној nOJty~ 
обклажења око Земље к Земљине ~не .лоnти) летља по.луrодина дужа од ЗИМ:С}{е :1а 
рот&ЈЏ(је је так:.ав РЈЈ. се та rr.n:иJ4ICIК4 кспуп- {)1. 10. Сматра се да наступа као пос.ледЈЩа 
чења К'Ј)еhу од И'СТОКа ха заnаду, даtа~е су- несиме11РИчноr распореда ваад.УШНИх ма~ 
ароrио Зем.љмtок обртању м иа та.ј начин северне и јужне Зем:љЮЈ~ nолулопте у току 

С rодине. Cmtlкa 5 пр:ип<.азуЈе :цром:ену ду'Ж}те 

• 
ел. а 

својим трен.ем о слојеве поврх којих п.ливају 
yenopnajy Земљино обртаље. ПОСЈiедица тоrа 
је продужење траја:ња дана. Ин~о 
је РЈЈ. иајвећи удео у уmоравању има]у 
11Ј1И'1'Ка мора. Оваквим процесом настало 
продужење дана веома је ма.ло к видио се 
маиифестује тек н.а дужинам.а стмем. Оно 
чини 1Ј11 је свако C'I'OJrehe .цуже од претходноr 
за 30 секуи,цм, дак.ле и наш двадесети век 
биће за по.л.а ммнуте дужи од деветн.аестоr 
8еХ&. 

2) Непреsх.пиа усnоравања и убрзавања 
(фпухтуа.цкје) долазе, х:ако се данас сматра, 
ус.nед померања маса у Земљиној унутра
WЈЬОСТИ, која није у ЧВЈ'С1:0М стању. Тим се 
nсмерањем мења распоред маса у односу на 

осу Зе~~~ЈЬЈD~е ротације, а самим: тим: и сама 
6рзкиа обртаља те он.а може бити усnорен.а 
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или убрзана. И оае су непр&ви.пнОС'ЈИ у кра
ћим резъtаtЏО&а незна-те amt у току дyror 
низа rодина сабиран.ех Мt38.ЗИВају ве.лкка за
tr.апњења (1785 rод. 27 сехун.ци) или rrред
њачења (1897 rо.ц. 29 сеху11Ди) nосма.траиоr 
8ремева у односу ка "l'eeppfcXo, ра<акоиерио 

дана изаGВану овим: последњим: узроком:. Хо. 

pиэmrra.nнa скаLЛа пре'l'СТавља месеце у ТОЈ<у 

rоДИЈНе. 

Како су иеправкЈIВости у Земљином обрт111ьу 
откривене. 

На крају неколико речи и о том:е којим 
су средствима консrатаване н~илности 

О'Ј1КРИ!В(!Не. Прве две од на.ведеНiИХ неправил
ности тј. вековно усп~ и Флуктуације 
O'I'Iq»;;В€'Нe су проучавањем: Месечевоr кре
таЈЬ(l). ПРИЈМећено је др у току ~ОI.Лећа· Меtе
чеви положа~ји отстуnају од оних које би он 
према теорији морао да заузима. Међутим 
неnравилности у кретању Месеца су само 
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привидне и ИIЗазване су С"I'ВаlрН!ИМ непра·вил

ностим:а у ра:цу ч.асовНИЈКа на који смо нужно 
упућени ~ а то је Зем:ља·. Везу између Ме· 
сечевих положаја и Земље к.ао ча.совника 

можемо ИЈiуiСТрОВаrrи овим примером:. Уз·МИМО 

да неки П)'ТЮ1iК очекује воо на ста'НИЦИ и да 
воз у ту станицу стиже та'Чно у 10h. Али 
ча.совник н.ашеr IЈУ"1'НИКа НИЈј·е исnраван не~ 
жури и у тренутку кад је воо приспео ње
rав је часовник показивао не 1 Oh колико Је 
стварио било неrо lOh 10m. Овај ће пуТНИК 
бити наведен на заiКЈЪуч.ак да је воо закаснио 
lOm ахо се не увери да није воз ·к.аСЮ1О не~ 
је њеrов часовник журио 10 m. Сличну вез~ 
JotМaNo између кретања Месеца и в~е~еН
које пок.азује Зем:,ља,. Месец се на своЈОЈ :;е 
тањи nрави.пио креће и он та;чно стюке У ~ 
nолож.аје ·иа њој и ако м:и, м:ерећи на~ 
земаљским временом: нађемо да је ан У н ~ 
тачку. своје путање стигао р.аније одн:а 
ДОIЏD!је но n.rro теорија њеrовоr кре'Г ча·. 
цредвиђа, тада ћем:о знати др. Зем:ља као за 
с~ заостаје односно жури и то та чн~. у 
онаЈ ИOIIOC који показује "неnра.ви.тrоС'I' 

месечевом ПОЈIОжају. Оrуда је крива на 
СЈЈИЦИ 4, која nоказује неttрави.лиости у бр
ЗИНИ Зем.љИIНоr обртања• идентич:на са кривом 
констатоваиих али само привидних неnра

ви.лности у Месечевим: •nоложајима. Месец 
је дакле тај који нас обавеurrава о Т<»>l!e како 
се Земља као ча.совНИIК понаша. Зато је Ме
сец у цею;ру пажње положајне астрономије 

и зато је DaйiGIO др се њеrови IЮЛожа.ји од
ређују пrro тачније и у urro је моrуће већем: 
броју. У том су смислу од Rа!рОЧИТОr значаја 
покри:вања и откривања звезда Месецом 
(оку ЈГIЧЩИје ). 

ldealпa brzina. rakete, Ьтzina ·kоји raketa . 
moze postici u prostoru Ьеz gravdtacije i otpora . 
vazduha, data је izrazom: 

Vt=Clnm• • .. · • • • (1) 
т. 

gde је (с) brzina isticanja gasova kroz mlaznicи, 
(ms) tezina rakete na startи, а (т,) zavrsna 
teZina rakete nakon sagorervanja poternog dela 
l'akete. Vidimo da је иz pretpostavkи istog 
odnosa startne i zavrsne teZine, brzina rakete 
odredena ~skljuёivo brzдnom isticanja gasova. 

U vakиmи brnna isticanja gasa iz nekog 
suda data је jednaёinom: . v н 848 

Wmax= 2g H-I m Т . . . . (2) 

gde је -Н odnos specifiёnih toplota pri stalnom 
pritisku i stalnoj zapr'emini, т srednja (pri
vidna) molarna teZina reakcijonЉ produkata 
(produkata s~orevanja) pre isticanja kroz mla
znicu, tj. temperatura koja se doblja s~~ore
vanjem poternog punjenja pri stalnom pntlSku. 

Ako poterno punjenje sago1·eva и pr.osto.rи 
u lkome postoji neki realan pritisak, brzшa Is
ticanja gasova ovisice јоо i о odnosи. tizmedu 
pritiska pod kojjm se wsj sa~evaщe и ra
ketnom motoru i spoljnjeg pritiska. 

Iz jednaёine (2) vidimo d"; се br~ina . isti
canja gasova Ьiti и. toliko veca иkol1ko .1е Н 
blize jedinici, т manje, а Т vece. Ove ve
liёjne odredene sи pak hemijskim sastavom 
poternog pиnjenja. 

Crni •barut sasta va 
КаЈјјеvа 5alitra 74,5% 
Sиmpor 10,0% 
Ugljen drveni 14,5 to 
Vlaga - 1,0 Уо 

prilikom s~orevanja daje otprilike 44 % gasa, 
а 56 % ёvrstog ostatka. 

Sastav gasa otprilike је sledeci (izrazen и 
volumnim ~rocentjma) : 

Трећа од наведених неnравкmrости У 
Земљииом обртању откри:вен.а. је noмohy 
данас најсавршенијих, к:варцних 'ШСовника.. 
У Јq)аћим временским размацим.а, од н.а ~-

• мер · неко.лихо rодина, ти часовници ИМ.В.ЈУ 

правилнији ход од сам:е Земље узете као 
часовних. К~ива на СЈUЩИ 6 је добијена упо
ређењем врём:ена КЗЈКО ra показује Зем:ља, 
која је ток0111 rодине из.ложеиа сезанским 
щюмен.ама у брзини обртања., са равномер
ним: временом које nоказује к:варцни ча
оовkик. 

za 
NA BAZI CRNOO BARUTA 

иgljen dioksid 
иgljen monoksid 
azot 
vodonik sulfid 
metan 
vodonik 

49,3% 
12,5% 
32,9% 

2,7% 
0,4% 
2,2% 

Sastav ёvrstog ostatka (u te!inskim procen-
tima) Ьiо Ьi sledeci: 

kalijev karЬonat 
kalijev sиlfat 
kaliijev sиlfid 
ka.Jijev rodanid 
kalijev nitrat 
amonijev karЬonat 
sиmpor 

иgljen 

61,0% 
15,1% 
14,5% 
0,2% 
0,3% 
0,1% 
8,7% 
0,1% 

Na osnovи ovakvog sastava reakcijonih pro
dukata, doblja se Н = 1,08, т= 79,6. Kako је 
toplotna energjja koja se doblja prilikom sag-o- . 
revanja barиta prednjeg sastava jednaka otpri
like 718 cal/ g to se za Т iz:raёиnava (sagore~ 
vanja pri stalnom potiskи) Т = 2140°С. Na 
osnovu ovih vrednosti doblja se da је teoretska 
brzina isticania barutnih gasova и vakиm 2590 
т/sес, dok Ьi brzina isticanja и medij и kome 
је pritisak р= 1 ata Ьila otprilike 870 m/sec, 
ako Ьi se sagorevanje и komori vгSilo pod pri
tiskom od 5 at i ako se zanemare gubltci иsled 
trenja, izЬaciv~nja nepotpuno sagorelih ёestica 
ј drugih pojava, tako da је praktiёna brzina 
isticanja gasova manja. 

Sa energetske taёke gledjsta, crni barиt .sa 
svojih сса 725 cal/ g pretstavlja poterno pиn]e
nje slabe energiie, ра se i ne иpotreЬljava ~о 
gde se ieli poвtici veea brzina rakete. Kako Је 
on heterogen ne samo u hemijskom pogledи 
(sme5a), nego ј и fizikalnom (zrna razlicite ve
liёine, slojevi razliOite gиstiine), brzina sagore
vaija prilieno vaТ~ira od slиёаја do slиeaja , а и 
ve:ci sa tim i brzina koje pojedine rakete po
stizи . Zbog toga se rakete na bazi crnog Ьaruta 
uglavnom иpotreЬljavajи samo tamo gde se ne 
postavljajи neki ozblljni zahtevi •kao na pr. za 



. . 
wkete za tzЬedvanje tanlh ptrot.ehnilldh sme
la prt vatrometnma. Plafon koji dosti!u ove 
z.kete kreOe ве od I0--1500 metara u ovisn081i 
о velii!tni rak*. 

Sa 1X'OIDenom veИ8ne rakete ~. ве 
. menja i hemijaki 18Stav poternq( punJen]a u 

cilju reRtJllвanja Ьrzine sagoreV&nJ&. Za po
temo punjenje manjih raketa uzima se sastav 
)loji Ьrte •oreva, dok ве za veee rakete uzi
maju 888tavi koji sporije aa~torevaju, jer Ы se 
lnate omota~ rasprsao. Samo u izuzetnim slu
&jevima щюtreЬljavaju ве sastavi koji odgo
varaju inaЬ! uoЬi~ajenom aвstavu cm~ Ьaruta 
tJ. (КNОа) oko 75%, (S) oko 10%, drven<>R ugЧ~ 
oko 15%. Mahom је udeo Aalitre mnogo manJl, 
~ak i ilpod 55% kod velikih raketa, а drvenog 
uglja se stavlja octяovaraju6e vi§e. Z~ toga је 
tnergija doЬijena pri sagorevanju, ра prema 
tome i brzina isticanja ~asova, ј~ mnOfto ma
nja neRo tto је to navedeno za sastav 75:10:15. '· 
U ovakvim smeAama kiseonika (iz ialitre) ne. 
та lli izdaleka dovoljno da Ьi se sav ugljen 
oksidacijom preveo u gasovite produkte, ра ve
lild deo ugljena izleee u oЬliku usijanih ~estica. 
naknadno sagorevajuCi pri meianju sa spoljnim 
vazduhom, ~me vatreni rep rak~te mno~to do
Ьija na dШini i intenzitetu, llto је povoljno sa 
l(lediМa efekta prilikom vat:rometa. ОЬi~о је 
udeo lalitre utoliko manji, а ugljena veCi ulro-
11ko је raketa vefa. 

Izgled jedne rakete na Ьazi cm~ Ьaruta 
kao potern~ punjenja vidi se iz prilotene slike 
(1). Potemi deo rakete (а) sastoji se od ~aun! 
koja је laЬorisana poternom s~, tj. cmim 
Ьarutom, (Ь) је ~~tlava rakete koja m<>Ze Ьiti la
Ьorisana raznim sm~ama, vee prema tome ka
kav se efekat !eli posti6i, а (с) је letva za sta
bilizaoiju leta rakete. Spoljni omo~ potemog 
deJa, aura, оЬi~о је izradena od ја/5ея papira 
Ш kartona, premda se mo!e izraditi i od nekog 
tanjeR lima. Ona mora da bude dovoljno .... jaka 
da Ы iz.driala pritisak od nekoliko atmosfera, 
k.oji se rezvija u ~auri za vreme зagorevanja. 
Na SVOQ1 donjem delu omoia~ је stisnut i ispu
njen nekom ne~ljivom masom. Tal{o је for
mirana mlaznica. Ona sluZi da Ьi ве poveCala 
Ьrzina isticanja ~~tasova i da Ьi se u komori stvo
rfo potreЬan pritiaak da Ьi se doЬila potreЬna 
Ьrzina sa~revanja. Као ne~~torl}iva masa koja 
~ticuje вu~ deo ~ure od progorevanja 
оЬt~о. se uzuna neka. wsta osu§ene gline, ро 
potrebt. z~eAana nektm vezujuCim sredstvom. 
U sredm~ poternol{ punjenja nalazi se kanal. 
Njegova Је uloga da usmeri sagorevanje Ьaruta 
od centra prema pet?ler:iji poternOf( punjenja, 
Jer &:Јсо Ы ~orevan]e iAlo sa donj~ prema 
IOmJem kra]u rakete omota~ Ьi ubrzo progoreo 
1 ra.ketв Ьi ве raspala. Ovako u Щи kada pla
men dopre do omota~. Ьarutno punjenje је vee 
IЩ{orelo t plarnen se ul{aзi.. Papimi omo~ se 
u ovom sluaju ne mo!e upaliti od kratkotraj
zq ~odir': plamena, jer је mtutra§njost omo
Wa JSpun.)ena gasom, nakon izgaran · ь ruta 
toji ne . ~rti kiseonika. Formiranj~ ~ 
zna~ Је 1 poveeana pov&ina sagorevanja tako 
da Је od l&lnq{ IXX!etka S&gorevanja impuls 

ь 
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kada deo oko kanala sagori, raketa upгavo po
stize maksimalnu brzintt, ра Ьi steta Ьilo u tom 
trenutku izвzvati funkcionisanje glave rakete. 
Zato se tezi da se iskoгisti kineticka energija 
kojom tada raketa raspolэ.Ze za postizanje јо5 
ve~ plafona. Funkcionisanje glave rakete 
odla!e se za momenat kada se kineticka ener· 
Ј{!ја vee ·skoro potpuno utr<>Si na savladivanje 
~vitacije i otpora vazduha: Nakon sagoreva· 
n]a dela potern~ punjenja oko kanala, pгitisak 
u Mu~ ~lo padne, jer је sada pov·rsina sago· 
revan]a. mnoJto manja, ра usled toga nastavak 
baruta tnad kanala gori P.Olako, za vreme dok 
raketa trosi svoju kineticku'energiju. Izmedu po
ternog dela i glave rakete name~ten је сер (ma· 
h?m od pre.sovane .l{line, ·а more i od kartona 
u~ drveta), koji sluZi za zavrtanje cilindricnog 
poteгnog punjenja sa go-rnje strane. Сер mora 
da bude dobro povezan sa· ornotacern da bi se 
spre&li da pritisak.barutnih gasova pri poёetku 
s~orevanja ne otvori paterni deo гakete sa go:· 
n?~ strane i odЬaoi. glavu. · U sredini сер moze 
blti proЬijen ako se zeli da U danom trenutkU 
pl~e~ problje u ~lavu rakete i tarno izazove 
.~Је~ efekat, na pr. eksploziju nekog ekspl<>
ava, tzЬacivanje zvezdica, palenje svetlece sme-
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le, tzЬadvanje Rornje тakete kod dvostepenih 
reketa i tome slitno. 
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Nakon sa~orevanja potern~ dela oko ka
nala, dodatak iznad kanala, dakle, postepeno 
эa~oreva za vreme dok ~raketa tгoSi zadoЬijenu 
lrineticku" eneгwju, dok u jednom momentu 
plamen ne proЬije kгoz rupu u sredini сера i 
izazove funkcionisanje ,glave гakete. 

Punjenje caura cгnim barutom izvodi se . 
Ьilo naЬijanjem Ьilo pгesovanjem. Kartonska 
саuга namesti se na metalni deo izraden od me
sin~a Ш bгonze, tzv. t'Гn (vidi эliku 2) ра se 
pomoeu .iedne kasiCice doda ·nesto ,gline. Ova 
~lina se potom naЬije prikladnim naЬijacem i 
tako formiгa ,glineni pгsten oko mlaznice. Po
tom se naЬijac izvadi, doda ka8ika baгuta i po
novo naЬije . Ova se орегасiја stalno ponavlja 
i tako naЬija slo.i ро slo.i poteгnog punjenja, 
dok se u cauru ne lаЬогi8е potrebna kolicina 
Ьaruta. NaЬijanje se mога voditi pazljivo da se 
doЬiju slojevi otprilike podjednake gustine, da 
Ьi se postiglo гavnomerno sagoгevanje . Nakon 
Мо је zavг5eno laborisanje poteгnog dela caura 
se zacepi sэ, goгnje stгane i poveze sa pripre
ml.ienom glavom. Umesto naЬijanjem , poterno 
punjenje moze se u Ca.uru laЬorisati ј pгeso
vanjem. Pгesovanjem se postize veca gustina, 
ра barut ta.ko iжaden sagoгeva spoгije , negu 
isti barut ako se na.Ы,ie . Z'Ьog toga se preso
vanjem za istu dime~ju саuге mo_gu laЬori
sati baruti sa viSe salitгe, dakle i vise ener
Юje, nego naЬijanjem. 

Brzina sa~orevan.i moze se regulisat.i i spe
cijalnim dodacima cija је svrha da zapuse роге 
izmedu pojed!inih zrnaca barutne smese, ра da 
na taj nacin oteZ.vaju pгodiranje gasova pri sa
gorevanju, i smanje bninu sagorevanja. Za 

ovu svrhu se mof.e .upotreЬiti na pr. kamfor, 
kalofonij i slicr» dodact. 

LaЬorisanje rakete nije Ьezopasan poseo, ра 
treЬa uvek voditi ra~na da u prostorijama u 
kojima se laЬori§u rakete ne doc!e do nepotreЬ
n~ nagomilavan}a ljudi i materijaia. Pl'edu
zeea koja ~zrac:!uju ovakove predmete mahom ве 
sastoje od .mnoStva malih zgrada, me<tusobno 
odvojenih, u kojima rade oblcrto sveяa 2 do З 
lica. Ova industl'lija ima razmemo doвta veliku 
tradiciju. Njeni temelji su udareni ј~ za vre
me apsolutisti~kih monarhija, pred Francusku 
revoluciJu, kada su se za vreme dvorskih sve
anosti troSile velike koli~ine Jlirotehni~k<>~~t ~ 
terijala za vatromete Danas se r&kete na Ьazi 
cm~ Ьaruta takoc:!e velikim delom ~е na va
tromete. Jedan deo raketa, teZi kalibri, upc>
treЬljava se za suzЬijanje gradoЬitnih oЬlaka. 
Ukoliko eksploziv ko.ii se stavlja u glavu ra
kete (do 1 kg ekspl02Jiva) ne sadrZi srebro-jo
dida, ovakove rakete su svakako potpuno ne
efikasne. Za sada se јое ne moze dati ta~an 
sud u kojoj meri su rakete efilkasne ako eksplo
ziv u glavi rakete sad.rZi i srebro-jodid. Kri
stali srebra jodida sami ро sebl deluju vrlo efi
kasno kao centri kristalizacije •na pothla<!ene 

. kalpi (Цо је nj!ihova temperaiura niZa od --4°), 
ali se postavlja pitanje, u kojoj se meri mof.e 
atmosfera, za kratko vreme, zasejati ovim kli
cama. Iskustvo buducnosti се odluёiti da li се 
se dati prednost raketi (verovatno nekom no
vom tipu rakete sa vecim dometom) ili gre
jaCima nameStenim na tlu, koji putem plarnena 
rasprsuju kristale srebro-jodlina. Mozda <:е doei 
i do komЬinovane upotreЬe оЬа ova sredstva. 

Ing. D. Mu§icki 

Splralna magllna u Trouglu М 3Ј 



Дtlpelc'tiiO одrоеоран за развој v -2 био је 
IIР"'"Лермај reнepan проф. Др. ~рл Бекер, 
•)"'IIt рмюас npвor реда, ХОЈК Је дут'О ro
AIOia ааређнвао са чувеним ~рем 
Кapnt~~~ Кр8НЦО'I· Бекер је бко nознат по 

пrro је увек застуnао ккш.љење да ће 
__.01tМ!'1118 арrклеркј& будућн~ бити 
усrвари paxenta аЈmfЛермја. Ок Је такође 
био JOfi(1Џtjarop Круповкх експерикеката са 
р8'е'n1КМ npojei('I'КJiю.ra (ваз,цушна торпеда.), 
које је х:онструксао Швеђаюоf фан Унrе 
1804- 1990 rоднке; тај nOД)'X&WI' се завршио 
JJOm)"'IIIO иеусn XOII. 

Бех р је J)IIД)IO акwе roДJOfa у центру за 
арrкперисх:а нстр8ЈЮfВ8Њ8 ка проб.пем:има pa
JCeontКX nројектила. Радови Оберта и !одара, 
yбe.rowr су ra 1Jij течка rорква пруж.аЈУ боље 
кзrЈI'еде за А&Лекоме-те nројекти.nе. У то 
време дошао је у центар Вернер фок Браун, 
нахон заершекмх стуДЈtја, те је почео да ради 

течннм rоркакма за paкente моrо~, прво 
n~ ~ лук. Хорсткrа, а касниЈе nук. 
Дорнберrера, који је nосле кехолико rоднва 
IJOC'r80 wеф Лекемккдеа у сарадљи са по-
3ИIТИМ хемискнм стручњаком Др Ритером. 
Омј цеttтар је, уствари, бко тајни истражи
аачхк ИИСТИ1'уТ армије, у коме се радЈШО на 
~њу експлозива и сродним наукама. 

Др PJfrep Је, поред rora, иезваи:ичио воДЈtо 
cnepимmrra.nиe радове берлиисхоr иктер

nланетарноr дpyu.rrвa. Геиерм Векер је ста
вио ка рас:по.пожење своје имање са зградама 
ЈСИТ'еРПЛ иетариом дpyurrвy за врwење екс

~рименате. Др Pwrepy, који је учествовао у 
OCIOCDfiЊy 'Юn'Срnлаиетарноr .цруштва 19З2 rо
днне, ЛЈЖдодат је као сарадник, кэмеl)у осте
лкх , к фок Браун који је КАСНИје мq>аа да 
иступи из дpyurrвa. 

У то време, у центру су вршеии експери
ментм хојн нису довели до nооитивких pe-
3YJI'J'811L Иtrrepi1JUUfe'I'Эpиo друшт110 је вp
UDfЛO своје ексnерЮdекте јавно, па су и 
е1'р8НК стручњаци имали ltpИJIIO(e да у њима 
суд лују. Међ)"''КМ, како су се иовчана сред
с:таа дРуштва исцрnла, фюwrснраи.е д,аљкх 
редова преузело је Мниистарство одбране. 
То ~ деси.по <т~рилихе у време када су на
qжти д W.IDf ка власт. 

Лретседюrх юrrерп.панетаркоr друUЈТВа Р. 
Небм, некадашњи сарадник проф. Оберта, 
ПQДНеО Ј~ Министарству одбране мемора~ЩуМ 
у коме Је нзпожио уnотребу дапехометних 
р8Хе111КХ npoj К1'ИЈ18 у всјие сврхе ка основу 
ICJIIpwemot хсnерЮdената на rюлиrоиу у 
Рајкехондорфу. У~ је предВи-

8) Са PIU!М'ON V-2 почмње JC'I'IIapк ера далеко-
188'1't0СХ ракетмкх пројектила. Напор Немаца да 
C"r88pt орумЈ за одмаЗЈIУ У'tИН110 Је АО су ка пољу 
paiUI'I'IIOr noroнa ptwe11к ocu енм пробле1111. и данас• 
DOCJre 10ra wто Ј мноrо и мноrо рађено на ракетном 
IIOJ'OIQ', V-2 CJI)'Mit к о np11\lep доСiро peweнor тех-
811ЧХоt 38М1'ХL Из тоr pn3.11ora, оце hto се датм 
~ pauoJa ракете V-2. 
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омет таквоr пројектила од око 21 1е.- 11 ~у круrу од око 2ЗО .At. Демон.стрираЊе 
~~е је извршено у Кумерсдорфу, потврди.п~ 
. е ()1С1'811К.С. Даљаs експеримеН"''ИСања ЈЧ
~а су у лабораторијама у Куомерс. 
дорфу, шпан.ц.ау, Воркуму и Плецеизе~ nод 
юџtЗОр<)М rенералштаба, а У дирекТНОЈ С4-
радњи са Ритером и фон БраiуНОМ. 

На пре.ц.лоr rенера'Л& Бекера, 1935 ГОдю!е, 
rенера.nштаб је поднео Хитлеру исцрnан ме
моар 0 развоју далекометНIИХ раа<етних nро
јек'I'ИЛ& уuрављеиих на дшљИНЈУ. Хитлер је 
био задовољан предложеним планом, na је 
армија дала своту од 10,000.000 енглеских 
фунтИ уз обећање да ће дати ~ош 15,000.000 
екrле<ЖiИХ фукти. Изrрадња та~зноr истражи. 
вачкоr центра у ПеЈI'е'М}fНДеу, као и рад у 
њему, етајаuЈВ је mro З5,000.000 енглеских 
фунти, не рачуи.а.ј~h!и у то трошкове H:i из-
ра;цк V-2. . . 

Кlща је чуо за nро]ектова~Ну из11радњу 

центра за исrраживање у ПенеМЈИНдеу, Ге
рииr је о~о да не ДОЗВОЈIIИ д/ЗЈ га претекне 

армија - са којом је био у затегнутим од
носима - те је наредио ваадухоnловном 

urraбy да предузме потребно за ОСИИIВање 
своје rруле за истражИIВање у истом правцу 

као у Ленеминдеу. После тоrа., Ваздухоnлов
отво је замолило, 1936 rоди:не, истражиооча 
ка рак.етама Др Ојrеиа Зенгера из Беч.а да 
изгради у Грауеиу веm!IКИ ОПИ'I'НИ центар за 

ракете са теЧНIИМ горивом, боо обзира 'на 
висину материјатi!И'Х издата.ка. Пред сам 
прекид рата, лаборатори.ја је била готава за 
почетак истраQКивачкоr рада. Биља је ком
пле-mо сmремљена и, поред дiРуrих скуnо

цеиих и једи;нствених уређа•ја, им.аmа је нај
већи резервоар за тe'lliИ 'КИСеоНИIК који је 
доrада изграђен, cnocoбii!И да прими 50.000 кt 
течноr кисеоника, и олрем..љен специјалним 
пумпама и другим. 

Зенrеров д€>СетоГОДЈ1ШЊИ nрограм за на
учн:и истра.жива.чюи рЗiд предвиђао је основна 

апсежна ИСЂражива-ња НЈа ра.кетН!ИМ мотори:ма 

са течиим rоривом, који би билм прикл<IД11И 
за изградњу ка авионима за веЛИ!Ке дол ете, а 
nосе6ио за. бомбардере са веЈIИ!ЮIМ а:кцион им 
радиусом. Пројектом је било nред:виtуено 
освајање мотора са п<УГЈrоКом од 100 тона . 
Док је армија у то време има.ла у виду само 
балистичхе пројектиле, Зенгер је давао rтр
веиство авиои:има и прој·екти.лима са крн
лима. У свом Illporpaмy он је такође дао 
приоритет истражив.ању надзвучиог .ле-rа np!l 
Маховим бројевима· између з и 30, као 11 

КС'I'р8Живању Лета ка SеЈIИIКИМ BИCIIJ!itMЭ . 
Предвиђао је да ће ракете са; юри.лим <1 nо
стићи неизмерне до.лете (реда величw tс од 
20.000 к.-) при надзвУчном ПЈLа1fИ'Р3ЊУ сэ ве
ЈIИКИХ висина, одбијајући се од гушће стра· 

тосфере. R.'' 
У це.пини, Зенгеров тnllr'nnl'\ЧИМ npor'P· 

. ...., • ~ .. - оЧ}{ЈI 

више Је прив.л.ачио пажњу него краткор 
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nporpaк стручњака који су рвдкЈIИ за армију 
(а који је био паmуно заснован ка Обертавиw 
заЈРfСЈ1ИМ8 и накнадно сакупљеню, експери
менталним подацима). Ипак, иститут у Тра
уеку затворен је у лето 1942 Г<ЩИке. Разлоr 
је био тај што је рад у Пенеющцеу дао таюsе 
Обесхрабрујуће резулате, да Геринr није 
SИJI1e видео '\отре6у да Ю11СТа11И СЋОје ривал
ство са армиЈом на том nољу. У то време, 
Зенrер к његови сара;!ЏfИЦИ развили су ра'

кеiни м<m>р оа те'DIИМ горивом који је д,азао 
четири пута 'Већи nотксак од мотора за V-2 
у Ленеминдеу, а планови за ynO'l_'Peбy течног 

ооока и металних горива би.пи су у лабора-

Ракета V-2 на стар
'1')', док се поред ње 

налазе кола за тран-

спорт. 

ториумском ста:цијуму истраживања. Зенгер 
је потста;као рад на кабојномлааном мотору 
к.ада је прешао у одеља'К за моторе у н~ач
ком ИстраDКИВачком инстиrуту у КОЈИ Је -
nосле затвараља Тра.уена - nремештен . 

Лоститну-rи резултаrги у Пекем.иидеу су 
Р8ЗОчарапи и пОЈI.ЭЈrане н.аще кису исnуњене. 

Испитивање пројектила А-1 и А-2 (које је 
Rастављено у Кумерсдорфу ради решавања 

про6пема саrоревав.а) у времену QЦ 1933 -
19З4 r<WOiC дало је извесне n()(JК'I'ИВire резуп
тате. А-1 , репа'I'КВНо ма.пи npojeк-nut са жк
роскопском стаби.лизацијом и довОАОМ гори

ва под притиском а:юrа, имао је папrеак ОА 
ЗОО ~за време од 16 секунди, а модифици
рани nројектил А-2 достиrао је висину. ОА 
2.000 ... Са успехом је лшrеираио 12 проЈек
тила. Пројектил А-З (ис11И'l"Мiiаи 19З8 године 
у Пенемиидеу) био је већих размера и имао 
уређај за ограничеио ayroмarreкo командо
ваље. Имао је nотисак од 1.500 к~ за 45 се
кунди, досткжући висину <Щ 12.000 .. и N>
мет од око 18 КА. Меl)уткм, пројехтк.л А-4 

(V -2), нљ...,ењен за оnеративну примену , дао 

је видне резултате. 

За време истrтивања деULМ~Зле су ~ мно

гобројне незгоде. Када је, натrример, орити
нална верзија А-4 треба.па да буде rrри.ка.зана 
nред Герикгом и његовим штабо11f, н:ије могла 
да nолети и изrорела ј е на nОЛЮ'Оиу; друга 

је nала nосле лансирања и експлодирала уз 

силну детокациј у, а треhа је експлодирала 
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1142 1ЦЏ1Ие проиэаодња V-2 nродужена је У 
1Ј0дЗЕ111110ј ~ У НоР~ЦХаУ-Јену; 3О.ооо 
~ са 25.000 м8UIИП8i а.л.аrrки прОЈ138о-
1ЏfЛИ су ,u;неsно по 30 V -2 раосета. Heщ'lilur 
rrлаиови су прrедвиђапИ неnреюџџю бомбар. 
доаање Еиrлесхе- са кајr.щње 1.000 V-~ н.а д<Ut 
до октобра 1944 rо.ци;ие произведен~ Је 12.ооо 
комада V-2. 

• ....._,.._,ое8јеИI~са-
.... Као pe-;Jym81' (801'& ~а, у~ 
Је ..w- ~ се y6pGa р11Ц на .петећОЈ бом61r 
\"-Ј (са пуЈЈЗЈСРrјућЈrм МJUitJIIIfll мторс:в). На 
~у. reиepa.n Векер- који је бко QЏОВО
РIВ эа целок:упии ~ ~ у Пе
---.цеу - извршио је ·самоубиство. 

r.мвни paa.nor овог неуспеха лежи у томе 
1111'0 је пrrаб Пеиеминдее. решио 111!- сам ради 
• свим ремојЮQ 1И конструкцп]ам& ~ 
JIIIIIП,IIИJCOВ, КОМiПЛеКС'НИХ И ЈЮВИХ ~ 
ђаја, уместо 1/IA је те nроб.леме 1I/iO ~tЩИЈа
.ЈIIСЈ(8МIИМ ИНСтwrутим& И IОf,ЦУСТРИ]И (КАО 
1D'IV је у:рађе1ю са V -1, рвдаром и турбамлаЗ
ЈDIМ маrорнма.). Најзад, 11рЕба имати у виду и 
чив.еющу д11 се већttна oдroв<JPIIDIX лица У 
Пеиеминдеу сасrојала од ак'IШIНИХ официра 
који су прошли кроз скраћеие универзитет
ске курсеве. 

Канк:трукција А-4 (V-2) имала је бројке• 
модифих.ааџsје. Најаише ycne:IQI је имало ~ 
ђен.е цеитрифуrа.лких rty7di1И за. гориво, ко]е 

је 1101СЈМ!'1Ч1Л8 парна турбиiнаЈ ка бази Bamepo
ee "хладне" реаюџtје к:а.лцијум-nермаиrаиата 
С8 К0f1Це1111'р011 ХИtЦРОrеН - пероrrоидом. 
(Оберт је 1922 предлаrао прИlоlену реакције 
11е'1'11Ј1Н01' И&'11рИУЪ1З са во,цu.t за. t"11В&рање 
прwrиска за довод rори:ва у коморе за са:rо

реваи.е). Следећи кораци били ·су у примени 
rрафкта за спојлере (кри.пца ПОС"М'ВЉена у 
IIJI:IICJY), оо и употреба изо.ла!Џfје од стаклене 
вуне за спремiИИ'Ке кисеоника. Давод горива 
и њеrово реrулисање, а заrгим уцрављање 

piiXe'I'OМ ка веома веЛИiКИМ i8JitCИКIIМ8,, Щ>}fЧИ .. 
њааа.ли су велике тешкоће. Најзад, нж:ха 
темпераrrура __ nроузрокована присуством теч-
иоr юrееоник.а· У'!'ИЦала је ка смањење nоуз
АВНОСТИ свих ком.ан,цних уређаја. Други ко
рисни проналазак (такође nредложен од 
Оберта) бк.п:о је х.лађење филмом горива 
комора за са:горевање. Кроо мале рупице ив 
кtwори гориво је бризгано на ун:утрашњи 
зид коморе тако да се стварао такак фк.п:м 
rорива, који је испараао и хладио к01Мору. 

ЕЈ«:перименти са коиачиом верзијом V -г 
почели су јула. 1942 ГОДИ!Не; октобра исте го
диие изведеко је nрво ~eunro Ј1811ЮИраЊе: 
четири ракете прелетеле -су 270 х&. Крајем 

7 сеnтембра ~944 r:oщare, не1,_1:ачк,а "Son
derkommando" С'I'И!ГМ Је у дански град Васе. 
нар, бпизу Xara и наредила евакуаци.ју ста
Н'О8о}IИ1Ј1'11В; следећеr поподнева исrпаљене су 
црае две V-2 ракете ња Лондон. Са Р<iЗН:их 
~ места код самог Хага ~о 
је укупно 1.027 V-2 од којих је 7,у% ексnло
дира~~~о при узлета.њу; 600 V -2 Је д<>стигло 
циљ. Остале су изгореле У ваздуху на вели
юrм ВИСЈ1НЗМ8, или су окрену ле са nу"Гање и 

пале у море. Стога је 42% о~ свих лансира. 
:н;их пројеК'l'И'Ј18. било без деЈСтва. Лондон је 
бомбардован са 2.000 ракета V -2, а Антверпен 
са 1.600. У оба случаја бомбардоваље је, у. 
маrrерија.л:нОIМ и моралном погледу, било маље 
уеnехшю него са летећом бомбом V -1. При 
томе треба имати у виду да је цека V-2 из
ЈЮСИIЈIЭ 10.000 - 16.000 енглеских фунти, а 
V-1 3.000 енглеских фунти по комаду. 

Према :мишљењу немачких С'Гручњака, 

иајвећи недостаrгак А-4 (V-2) био је у отсут
ности радио }"ПРЮ~Ља:ња за време лета. Оно 
је првобЈmю било предвиђено, али Немци 
Н!Ису успели д;1 НЈЭђу пpaocтwnro решење. 
Уместо l1P чека да се решење радиоуправ
љања реши, Хитлер је :наредио да се V -2 
одмах уm>'Греби. У то време, радило се и на 
тел.евИ!ЗЈЮКом систему управљања.. 

На к;ра.ју, може се закључити да је V-2 
стри!К'I'На реа..лизација Обертових сугестија и 
предлога, које је он ИЗЈrеО 1928 године у 
СВ'Ојој чувеној књизи о интерпљаЈНетарном 

:лету. Најзад, Оберт је за све време радио у 
Пенеминдеу, истина на подређеном месту, 
али је нес_уМњиво да је његова сарадња нај
више допринела успешном остварењу првог 

далекометноr управљаиог ракетног пројек-
ти.ла. 

С енглеског, 

Драиш Данило 

Pri dana5njem stanju tehniёkih mogucnosti 
тоZе se vel: ozblljno ~ovoriti о medupl:anetar
nim putovanjima. РоtгеЬа ovih putovanja po
stavlja se ne samo radi naucnih '>ispitivanja ne
go i u cilju ekonomsko~ koriSCenja drugih pla
neta Sunceva sistema za potreЬe coveeanstva. 
V. Dzilins (W. Gillings) u zurnalu Britanskog 
inteгplanetarno~ drustva (Ј. В . 1. S., 34, 1950) 
procenjuj~, na primeг, da се se danasnji Ьгој 
stanovnika Zemlje popeti od 2 200 miliona na 
oko 100 milijardi ljudi u toku svega 350 godina. 
No pored ovog :proЬlema pгenaseljenasti Ze
mlje, koji moze n·astupiti, druge planete mogu 
blti korisne i dana5njoj tehnici kao illvori rud
nog bo,gatstva, а pod izvesnim uslovima i uz 
covekovu svesnu delatnost one i danas mogu 
blti stalna tboravi.Sta. ·Prema t'Ome 111ije na od
met upozn:ati se sa osnovnim tesko6ama koje 
stoje pred nama pri odlasku na neko nehe
sko telo. 

No pre nego predemo na ргоЬlеmе n:avi,ga
cije potrebno је uciniti jednu pгi.medbu u vezi 
sa laickim razmiSlj,anjim·a о letu na nebeska 
tela. Svi mi znamo da se planete krel:u oko 
Sunca 'РО elipsama u cijoj је jednoj ziZi Sunce. 
Ove elipse toliko liee n:a kгщ~оvе da ih na sli
kama kojima ih pгetstavlj:amo ne mozemo ni 
мzlikovati od krugova. Prema tome (Sl. 1) Z'a
mislimo d·a је nase ~lavno nebesko telo, Sunce, 
u taёki S i da se oko njega ро krugovima kre-

Sl. 1. 

• cu Zemlja ·Z, jedna unutrasnja planeta Mt , bli-
Za Suncu i drug:a spoljna planeta М2 koja је 
dalja od Sunca nego Zemlja. U putovanju sa 
Zemlje na jednu i1i drugu planetu vecina је 
sklona da гazmislja na sledeci nacin: 

Ako iz polozaja z moj meduplaneta,rni brod, 
koji zamisljam u obliiku rakete, ispalim prema 
Suncu, ili u pravcu suprotnom od Sunca, tada 
се dok brod putuje od Z do At, Ш od Z do А2, 
ргvа planeta i:z polozaja Mt doci na svom putu 
oko Sunca do taeke At , odnosno druga planeta 
М2 do tacke А2 . Рrеша tome u tackama А1 od
nosno А2 moji putnici u bгodu се se susresti 
sa planetama ciljem Mt i1i М2. Potrebno mi је, 
dakle, ~oriva samo na putu ZAt ili ZA2 da Ьih 
stigao do cilja. 

Ovakvo гazmisljanje potpuno је pogremo 
z~ prostog гazloga sto u prirodi ne postoji 
pravolinisko kretanje о kome se moie govo
riti samo kod kгetanja svetlosnog zraka, ра i 
u tom slucaju putanja zavisi od masa u prostoru 
kroz ,koji se krel:e. Normalna materijalna tela 
kгel:u se u prostoгu daleko manjim brzinama od 
300 000 km/sek, ра se i proЬlem leta do dru-

. gih neЬeskih teLa postavlj.a u· drukCijem oЬliku, 
koji cemo sada izloZiti. · , 

Sl. 2. 

Skoro svima је poznato da је srednja brzina 
Zemlj·in э. kretanja oko Sunca 29.766 km/sek. 
Каd је najЬliza Suncu ona se krete bmnom 
od 30.268 km/sek, naiazel:i se na otstojanju od 
0.983 astronornэkih jedinica. Mi cemo na Sl. 2 
uzeti da је Zemlja Z na najmanjem otstojanju 
od Sunca S . P·rivlaёnu silu Sun<:eve mase na 
tom otstojanju pretstavili smo stelic.om Zs. Da · 
ove sile nета , Zemlja Ы u prostoru produiila 
da se krece brzinom od 30.268 km/ sek duz tan
gente na Zemljinu putanju u tacki Z. Privlac
na Sunceva sila izaziva skret·anje Zemljina kre
tanj.a i prisiljava је da se oko Sunca krel:e ро 
elipsi mesto ро pravoj liniji, kad Sunca ne Ы 
Ьilo. Nauka о kretanju nebeskih tela pod dej
stvom sila uzaj.amnih privlacenja njihovih ma
sa, nebeska mehanika, u stanju је da nam ka
ze i odrios koj,i postoji izmedu velike poluose, 
otstoj·anja od centralno~ tela i brzine planete 
na tom otstojanju.*) 

Zamislimo, daikle, da sa Zemlje Z poleti je
dan meduplanetarni brod ВЈ. Zbog prisustva 
Sunea i na njega се delovati njegova privlacna 
sila. Mi cemo pretpostaviti da је u odnosu na 
Sunce brzina medup1anetarnog tbroda jednaka 
25 km/se k, d·akle manja od brzine Zemlje u 

• 2 1 о о 
*) v· = 886.015 ( r - а ) gde је v brzina data 

и km/ sek, dok је , otstojanje т i velika polиosa elipse 
а dato и astronomskim jedinicama ili srednjem ot
stojanjи Zem\je od Sиnca . 



taW Z. ZЬoR manje brzine, а iste Sun~ 
privlaЬle sile, Ьrod ~ skrenuti viAe od svo]~ 
pravoliniske putanje i u jedinici vreme~a doCi 
6е u ta&u В1, te ,ее u daljem kretan]U oko 
Sunca opiзati elipti~nu putanju ~ija је pol1;1osa 
manja od Zemljine velike poluose. Na sJ,i~n 
na& putania drugo~ meduplanetamoя },>ro
da В2 ~ја је brzina u ta~ki Z ~~dna_ka 
35 1ст/гес imace veeu poluosu od ZernlJme, Ј~ · 
~ иа iвta Sun~va privlatna sila manje ·s~: 
nuti sa pravolinisk~ kretanja po6to ·u jedimcl 
vremena on st!Ze u ta~ku В2. Prema tome: uko
liko је veea brzina. teJa na dstom ~tojanju od 
Sunca, utollko је veea i njegova velikЭ: polu
osa. Da bismo prispeli na neku unutra5nзu pla: 
netu, Ш Ьrod u odnosu na Sunce mora ima~ 
manju brzinu od brzine Zemlje, а da bismo pn
speli na neku spoljnu planetu, па§ brod mora 
imati VeCu ,brzinu ~ Ato је ·brzina zemlje за 
koje polazimo tz ma ·koje ta~ke njene putanj~. 
Menjanjem brzine v u poznatom odnosu: bm
na, otзtojanje, velika poluosa,*) mi moiemo ро- -
desiti da u ta~ki А1 putan1a ~ broda tan-
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,Pra, dodirne, putanj.u unutraSnje .planete М1, Suдca. Ра iako ' su u~lovi iz.medu ravni pla-
a ·u ta~ki А2 da putanja broda В2 dodirne. pu- ~etskih putan~a mali, ipak ova ·cinjenica moze 
tanju spoljne planete М2. Mesto pravoliniskih imati znatno~ dejstva kod medцplanetarnog 
putanja ZA1 i ZA2 na 81. 1 mi vidiц10 da се se brodarenja. Mi sino na slici pretpostavili da је 
ndi met1uplanetarni brodovi kretati ро Iuko- , brod krenuo iz Z i da na p1anetu sti.Ze u tre-
vima elipsa ZB1A1 i ZB2A2 pre ne~ dode do nutku dolaska u N1• Ja11no је cLa pri proracиnи 
iakrcavanja na pJanetu cilj. ·' vodimo racuna о planetinom kretanju i znamo 

Posle ove primedbe jasno је da proЬlem sasvim tacno kad се ena Ьiti u tacki Nз. Medи-
meduplanetarne navigacije sadrZi proЬleme ро- tim, ako bism0 uzeli" da је· brod krenuo iz · Z2, 
letanja i kretanja kroz meduplanetarni prostor on се pesle 0piЭ!11nih 180° svoje putanje .Ыti и 
i proЬleme sletan~a na planetu cilj. Pritom зе ·. tacki Е, jer se na.S ·brod kreee stalno u тavni 
uvek poвtavlja osnovni zahtev: kako taj./ put _ ekliptike. Na svojoj iPUtanji planeta се nam Ьiti 
oЬayitli за najmanjim }ltrookom goriva i vre- najЬliZa ako se ona u tom trenutku nalazi и Mt, 
mena, jer su i I{Orivo i zalihe za Zi:vot реваdе taeki do koje ona moze n:ajvi.Se da se izdigne 
na brodu saзvim ko~ne i odredene veliCine. " Lznad ravni ekliptike. Da bismo imali pretstavu 
Mi l:emo ovde prodiskutovati predl~e astro- koli.ko је rastojanje izmedu broda u Е i planete 
nота Grinvi&e opservatorije, Dr R. Atkinsona u М1 , uz-eCemo slucaj M:arrsa Nji је nagЉ pи-
(Jorn. of the Inst. of Nav., З, N2 4, 1950) ia'ko. tan~e ugao ESM 1 = 1о 51.', а njegovo srednje 
njegovi pr.edlooi ne daju najekonomi~niju pu- otзtOjanj"e od Sunca jednako 1.5237 astronom-
tanju, а narocito ne :i putanju koFi ·Ьi Ы1а naj- . skih jedirrtca. Prostim гacunom nalazimo da је 
ЬezЬednija za posadu broda, о ~emu l:emo na ЕМ1 = 0.0492 astronomskih jedinica. Kako 1 
kraju kazati nekoliko reei. Medutim Atkinso- estrono~ka jedinica irna 149.67 miliona km, 
rtovi predlozi sadde sve potr~bne elemente о sledi da се brod pri poletanj.u iz z2 . i kretanju 
kojima treЬa voditi r~una pri meduplanetar- u ravni ekliт..tike dospeti n:a otsto_1·anJ·u мarsa 
nom "k!tu. · "' · na :7.364 milior.1a km iэ~оо planete. Da Ьi se 

Dr. AtkinsoБ pretpostavlja da Ьi .na~pogo:.. ovo rastoj-anje i.zli>eglo potreban је novi иtrosak 
dnije Ьilo poletetli (odlepiti se od Zemlje) u goriva koj.im blsmo brod ubacili u putanjи pla-
trenutku kad Zemlja prolazi k·roz jedan cvor 
putanje planete ailja i prispeti na planetu ро- netlf Pri polasku sa Zemlje iz tacke Z i do-
tto Ьтоd opiAe 1воо svoje putanje u ravni eklip- lasku na planetu u tacki N1 ovaj vi5ak p;or1va 
tike. Ponovo l:emo se poвluZiti slikom. Na sl. 3 se uStedi. 
putanje su pretstavljene u prostoru. Oko Sunca .- Qva.j primer ukazuje na jednu drиgu te-
S zamiВljamo loptu ро cijoj se PQvгSini dиZ ~koeu kod mёduplanetarn~ ieta. Danasnji pla-
j~n~ veJi.koя kruga kreee planeta koja је da- novi leta baziraju samo na povremenom deJ-
lзa od Sunoa ne~o Zemlja. Ravan putanje Ze- stvu sble od .pogonskih sretstava na brodи . Ako 
mlje Z 1~ u ravni ekliptli·ke SNE. Medutim kapetan broda u tacno proracunatom tren utku 
ravan pla?etine putanje SNM nagnuta је za oЬezbedi da . brod 1ma li>rzinu tacno proracuna-
jedan mal1 ~ао prema r~ ekliptike. Linija tog intenziteta i pravca, on се stiCi do cilja ьеz 
NN~ ~~~ kозе se seku ravm ovih putanja zove ikakv.oя dalde~ utrooka goriva. Ali ako Ьi ka-
ae ll.m]a ~voro.va: Tji~ka N је uzl~ni, 8 N1 si- petan nаЭе~ meduplanetarnog broda u ti·enut-

Jazru ~vor planetine putanje . ku_ poletanja i za vreme dejstva pogonskЉ Llre-
Pre~ Atkinsonu sa Zemlje је potrebno da]a pogreSie samo u pravcu broda za 1° 51 ' na-

krenuti kad se ona nalazi u z ili z1 da bismo vi5e ili nanize, on Ьi u ravan NPN1 stigao 
7
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na cilj sti~~tli kad meduplanetarni brod 
0

,...;lla mШona km iznad ili i&J}oёl tacke Nt u kojoj bi 
.........., se nalazHa planeta. . . 

Prema dosada5njem izlaganju proЫeme ' me
duplanetame navigacije mйZemo ukratko оЬа-

• hvatiti u ovih pet taCaka: 
1. - Kapetan broda. mora paziti da gorivo 

t.ro& samo u slu~ju kad је to neophodno .po
trebno. Pri jdealnim uslevirna .polaska dz z i 
doiaska u N1 kreeul:i ·se ·u ravni ekliptike upo
treblce яorivo samo dva-put. 1 u jednom i u 
dтugoril s~~~aju radi s~ .o ~romeni •brzine na8eg 
broda, k0]1 se na Zeml]lnOJ povrSi.ni kretao oko 
Sunca Zemljdnom srednjom br.zinom, а potreb
no је Ьilo dati mu veeu brzinu. U tacki N 1 nje
~ova brzina kretanja Ьiсе opet raa:licita od Ьr
zine plan~te ро njenoj ·puta~ji koja se razlikuje 
od putan]e broda. Na ostal1m deloVIima .puta
nje ne Ы se moralo troSiti gorivo, jer se brod · 
kroz meduplanetarni prostor krece pod dej
stvom Suncev.e privlacne sile. 

2. - Od oooЬite va.Znosti za pravИno kre
tanje · broda је tacno vreme. U tom cilju na 
broou mora 'posto•·ati precizni Cвsovnik kojim 
~ kapetan sl1.:1Zi ~~~ ~letanj1.:1 sa Zemlje, pri 
Sllasku na pLanet1.:1 а рп proveravanju svoga po
l<>Zaja u toku · kFetanja kroz meduplanetarni 
prootor. U tom smislu posada meduplanetarnog 
broda imace slicne zadatke koje danas 1ma Po
s;ida preko okeanskih brodova. Prirodno је za
misliti da na. meduplanetarnom brodu ne Ы 
mogli posluZiti naSi oЬicni hronometri i da оv
.де jedino dolaze ·u obzir kvarc easovnici koji 
Ьeleie oscblacije kvarcriog kristala cija se sta~ 
bilnost ne menja pri velik·im promenama br
zina. 

3. - S obzirom na veliki z-nacaj pravca 
Юre~nja pri,likom poletanja sa Zemlje i spu
stan]a na planetu, na bтodu mora pos·tojati ure
daj za odrZ8vanje stalno~ kиrsa broda. Atkin-
80n predla.Ze uvodenje stalnog pravca i stalne 
гavni na meduplanetarnom brodu. Stalni pra
vac Ьiо Ы . dat .preko jednog optickog sistema 
koji Ьi putem posebnog uredaja Ьiо иvek иprav
ljen ka Sиncu . Ovaj stalni pravac sa 'pravcem 
prema nekoj zvezdi u ravni ekltptike, rec-imo 
prema sjajnom Regиlusu u sazveZdu Lava, da
vao Ьi stalnu гava·n na bюdu koja Ьi Ьila pa
ralelna sa ravni ekliptike. Prema tome dиZпost 
kapetaria broda Di Ьila da u ravni ekliptike, 
koja Ьi se posebn:im ~iroskopom mogla na bro
du ostvaг1ti i pre njegov·a polask·a, drZi stalno 
i Sunce i sjajnu zvezdu Regulus. Time Ьi osi
~иrao da se brod kreee u unapred odabranoj 
ravni. 

4. - Dosad smo govorili kao о d•atoj cinje
nici da se na.S brod iz tacke Z krene tacno odre
denim brojem km na sekundи da Ьi nas doveo 
do planete u ta.Oke N1. Medиtim dati brodu 
unapred proracunatu brzinu pri odleplj-ivanju 
od Zemlje pretstavlja jedan od najtezih pro
Ыema meduplanetarne navigacije. Тu se po
javljuje kretanje •kroz vazdusne s-lojeve koji 
nose sve cudljivosti razlicitih gustina i otpora 
meduplanetarnom brodu, kao i proЫem prisи
~tva treee velike moase pri pol•asku sa Zemlje 
1 dolasku na planetu, а to su mase Zemlje i pla
nete. Sve sto 1 е dosada reeeno vaz.i z.a slucaj 
ktetanja dva tela: planete oko Sunoa, Ш broda 
oko Sunca, pri cemu је masa planete i brod·a 

zanemarljiva u odnosu na masu S~ pod 8-
. jim se dejstvom kretanje oЬavlja. Medutim dok 
је brod u Ьlizini planete ili Zemlje on l:e se 
nalaziti ~ jakim dejstwm njihovih privla~nih 
si1a. Prema tome, ma.kar ·kako bili paZljivi pri 
proracun1:1 naSih 'Ьrzina ·pri ·poletanju i sleta-
nju, skol'o је sigurno da cemo u toku samog 

' leta morati za 1zvesan -iznos popravljati polo
Za.i naSe~ br,oda . . u tom cilju -kapetanu се sta
jati na raspoloienju гadarski uredaji ·~ojima l:e 
dok је u neposrednoj Ьli.zini Zemlje iii planete 
·~on~~isati swju brzinu udaljavanja od Zemlje 
1 pnbllZa.vanja planeti. Kasn.i;je, u meduplan~· 
tarnom prostoru, preko posmatranja zvezda i 
velikih .planeta u odnosu na svoju stalnu ra
van i stalni pravac na brodu, пюZе on proveriti 
da li mu se brod nal'ЗZi na UDalpred proraeu.: 
natoj putanji i polo2Jaju. Astronomski racuni 
koji se pri _tom moraju obavlja.ti ·ыее mnogo 
teZi: . ne~o racuni pomorskih k-apetana kada 
odredu]u polozaj svo~a broda. Kontrolisanje 
poloZa.ja meduplanetarnog broda sad'rii u sebl 
komplikovane raeune orЬita Ш putanja uz mno
gebrojne obrac-une poremeeaja pod dejstvom 

, velikih planeta. ZЬog to~a se predvida da me
dupJ.anetarni brod ima i posebne elektronske 
masine koje се ove racune obavljati na relativ
no brz i si~an nacin. 

'5. - Мi ostavljamo Oiltaocu da u miэlima. 
preZivi uzbudljive trenuike za ,posadu broda 
dok se ovaj . nalazi u neposrednoj blizini ze
mlje, ш - joS pore - planete na kojoj . se co
vek јоо nikada nije паSао, а gde ~а cekaju 
mnogobrojna ·iznenadenja [ ne,prilike pri spu
Stanju kroz atmosfeт-u koja је daleko od toga 
da nam је poznata i tacno ispita-na. OsoЫt:i nа
рог Zivaca Ьiсе potreban da se savJ.ada ose6aj 
neposrednog sиdara sa planetom dok brod u 
neposrednoj njenoj Ьli·zini juri •brzinom od ne
koiiko lcilometara, ра i desetina kiloinetara u 
sekиndi , sto се zavisi tri. od rplanete na ·koju smo 
krenиli. Pored ovih uzbudenja i teskoea kape
tan Ьгоdа се na putu morati - ne jedanput -
da trosi svoje zalihe goriva da Ьi brod spasao 
od su?ara sa meduplanetarni.m kamenjem k.oje 
се na pиtu sigиrno sretati. Prema dosadasnjim 
ispitivanjima vecina meteorskЉ struja, na ko
je Zemlja nЗJilazi Dri svom kretanju oko Sinca, 
krecu se putanj<ama ciji sи na.gЉi prema eklip
tici и ~ranicama od 0° do 30°. Prema tome ra
van ekliptike pгetstavlja bas onu' oblast u ko
joj imamo najvise -izgleda da se sudarimo sa 
nekim meteroidom. Zbog sigиrnosti leta Ьilo Ы 
bolje upгaviti brod и 1:1avan ZSP, ·ali Ы u tom 
slиcaju Ыо daleko veci utrosak goriva nego u 
slиcaju usmeravanja broda и ravan ekliptike. 

Na kraju jos samo jedno poredenje. lako 
su podиhvati о kojima .ie ovde govoreno vrhu
n•ac ctana-Snje l.iudske teHnike, sigurno се neka 
daleka ljиdska pokoljenja ~ledati na danasnje 
nзSe planove brodarenja u meduplanetarnom 
prostoru na isti nacin kao sto mi danas gledamo 
na hrabre Kon Tikijeve saplemenike koji su 
se na trosnom splavu pustili morskiim strujama 
da ih odnesu u nepoznate kтajeve novo~ Zivota 
i nove srece. 

Р. М. f>uтkovic 



u-.....,..м са ....... мем неке науХе мора се 
nau-r- ---~ · · за ЈЮВе ,. ... .nати и н.еиа термии9ЈЮI'КЈ&. Јер -~... ' 

..---. . AJ(el'e :нли ;nm• 
диrле кепоонате, ~ОЈ.8М·треба~ наЬи поrодsе 
88Jio8, за нове ПОЈМове, е-
м:sразе који ће oмoryturrи лако сяораз~У 
_... међу научиим радницима. па и м ... Ј 
дру1'И18 кој.има . је оаа науха пorpe6ira или 
•еле да ее упозиају са њенкм д~ 
Неки фиэичар, хемкчар или лекар КОЈИ Ј• 
.-ео пре сто или више rодниа не би се ~ 
rao сиаћи у данашњим делкка посвећеИКII 
оаим наукама, јер би му био nomyиo не
rюrз.нат оrромаи број nосле и.еrа )'!Ведевих 
стручних израза у њима. То ИС'1'0 вреди и за 
8СТрОНОМКју. 

Поред неких појмове за које је кајпоrод
није задрж:&!I'К заједничке изразе, rрчке и-пи 
JJa'I'IOI'CXe, мноrк народи у наше време _Ctfa
pejy се да развију и св~ју соп~ ШLY'QiY 
терминолоrију. Један од раэлоrа ОВО] тежњи 
сеакахо треба тражити у жељи да се . наука • 
учини што nристуnачнкјом ширим СЛОЈевима 
народа, који he лаХUЈе запамти-m и схватитм 
иэразе настале од корена свога језика неrо 
од туђеrа. Код нас пак овоме предмету, кЬји 
на nраи nоглед не изrледа нарочито важан 

- а ~и тако није - досада је била no
c:8eheнa и сувиwе мала пажња. За!Ј'О на· под
ручју астрокоrмске терминологије 'Влада nрк
ЈIЈt'ЧКа несиrурност и колебљивост. Многима 
се често дешавало да нису ЗН18аiЈС коју реч · 
да уттоrребе за ова>ј или щј појам, иначе 
оnште познат. Стога се no личном на!Хођењу 
опредељиваху за једну или друrу. Ниј~ по
требно каrлаwаDМ'И колико nометњк може 
Иас'l'аТИ збоr овак:вог стања, нарочито код 
оних који се тек почињу бавити астрано
мијом. 

Због свега тоrа - а и:мајући уз то. у ви.цу 
и намеру нашега Дpyurnla да се ообиљио по- . 
забави nитаљем астрономске термино.лоrкје 
- неће бити на одмет један осврт у про
ШIIОСТ, који би нам у ~атким поrезима 
nouзao када су nостали неки астрономоки 

изрази којИМ& се данас служимо, па и. неки 
САДа ић давно заборављени. 

Почннvо од оноrа доба 1Щ1,а су наши 
nретци живели у територијалној заједНИЦИ 
са осталим Словенима. Већ nрви словенски 
филооофи утврдише да за толику сличност 
међу словенским језкцима мож.е постојати 
само једно објашњење: Да> су неi<8Јда сви 
Словени говорили једним језиком - прасло
аенскнм. Тек nошто су се коначно одвојили 
једни од дРугих, језици су км се почели ове . 
•мwе к 11кwе разликовати. И-з овога про
жткче закључак да еу оне речи које код 
више еловенских народа исто rласе, несум
њнво настале још у време заједнкчхоr жи
аота. Према тоwе, то су к најстарије реЧи. 
Оаај GаЖ.Ључах обклато је хоришћен да би 
се рехонструисале важке појединости мз 
обп8етк дpylln8e'Jior, nривредНОг, верскоr, 

· ·ничкоr и ~Ку.nтурноr ЖИ!Вота C'l'a'PIOt Сл~>. 
8ОЈ IJ.a И М:И hемо се послужити ЊИЪfе 1! 
11= 1111' су к међу ~С'11рОН~СКИЈ.t: тер. ~јстарији они КОЈИ су 3а.]едни'ЧКЈr 11 

еловенииа. Такве су, например, I>e'D!: 
С ~ебо, свод; С'!Ј~це, Лум али; и Месец, 
Да~ица, ВЈ&ашиhи, звезда; север, ЈУ~ UСТОЈс, 
.... пд или за:х:од; npoлehe, ·nоред весна, лето 

Зwr ... ' . Ј 
jecen, З1LАЏ1; имена недељних . дана, нека 
имена месеца (срnањ, лиnањ, рузан), па .и је
динице за мереље времена: и њихови делови: 

. да~, час, јутро, вече_, -"есец, лето (у значењу 
rодина')· . . . 

Са овим не о.щвећ богатим ре,чником стари 
Срби дОШЛИ су на Ба·лк.ан, rде их чекаwе 
мвого Ј[lекова . борби . док ~у усnели да 
створе своју дРж.аву, у .к~]О] су тек могли 

несметано ~ <:е развиЈаЈу rн.а културном 

пољу, н.апајајући се энаџ.ем иеn~редно са 
тада најбоvатиdеr врела - ВизантиЈе. Из ње 
је са хрйiиtUшrетвом и пиЬменошћу про:цирАла 
к науКа. Али из тих првих ·векова немамо 
оа'1)"88НКХ ш~дата.Iщ, тако ~· морамо nрећи 
у XIII век да бисмо нашли ]едно дело у коме 
им.а речи које нас занимају. 'У време краља 
Ypowa' Нем.аЊИiНоr унука, учени Србин, Гра-' · . х 
:матик. Теодор, нацисао" ]е CJdYkren~ЬШШ~~ 
обищ10 дело ,,Шестодиев ·-J~~~~~Њ?Nieп\Sr~o 
~о буrарс.кем еrзарху Ј oвa.tty е .~ta<rn<бмa l)l~~~: 
писа:Ном 1263, Теодор по rчnmefclle :{;a!f8ЧSP~i 
юьи;жевнес"Ри у;потребљава Hftkeu llЋ~a~Т?v\';' 
номске изразе тако д,а ла може о слобо)ЏјnОе ' se а Sf-_ _ ~· , ..~ .. 
сма:vрати .оснива·чем наше H~YiRf~ 1 iaчpoнo~u 
схе терминологије у cpe~dJ!1J<Y-· ,Е?о Ј~1ё 
ких t.М'rulru:i ко]· има ее он сттv-Vси .(изостављеlјИ, 
--~ -J·~l -

су рани] е наведени): звезде се д~ле на ;t.n.ава-
јуштеје (rrланете) и nenлaвaj~W,feje Iнекрет
~), а ове ripвe су Apejeвd: ' ffp,cmoq_a, Јер: 
.мова звезда (Ма:рс, Сатур!f, ~~ур) и Афро
дита, поре;ц нa'llie речи Пpexoд'lf:JfЦl!{ ~ру~ жtt· 
вотпи (эодиак), живот или 'з':Иањење (зоди
а-чки Знак), · међу којима се fikињy: Ован, 
Лав, Pa'IC, Јара:м, (Li:Ьra), КозоfјWжец, Секавtщ" 
(Scorpio), а поред њих од сазв Ш'ђа још Ме~
вед и Кружилија (l:Jrsa Minбr)~ рав-н.од'ннзе 
(еквюrокци:ум), равнод'ки кр'].'Д (&!кватор) , по· 
-"рачекије, о.мрачити, венац ~ал~о). · 

Од наше нек<~~П:а веома раз~~јене средље
вековне литературе М&Ло је 'IO!fl остало по
сле щстошења варварских .~•јача. Стоrа 
не можемо очекивати да· hемо 1н.аhи неки кок
~ IOV' ~< тер а -·-·Ј ....... ни у погледу астрономске ли · 

·еа а n ' е" >Юt туре. чуваmt!Х рукописа: КО]И ССј ПОСВ 11 ~ 
ксхључиво или "'ГЈiаiВНом асот#.В:fiомији вео"13 
• Ј ·r-асг у 
]е мало, али у неким дру-rиМ текстови11'tа . -
извесним црквеним књигамаstЈr ~лендарима, 
зборИИЦима, летописима, .акЬ се пажљиво 
прегледају :може се наhи ~~ реч.и с; оЈ е 
вреди ·забележити. Иоnгго их 'k можемо с ве 
набрајати, наведимо примера! ;ro.~ ,.Хо:доtЈ.t ~'н 
зборНИIК" од 1390, ЈЏВе космо~ије из Х\ 
века, "Трој.кчки •псалтир" од 1:6~6~ .. Хришћ:ЈI I
сху ТОПоrрафију", Косме Инди.коnлова од 

tб49, поред десет.а.и: "громовника" к неких 
~· Из овоr pyror временског раздобља, 
~ се протеже до у XVIII век, навешће се 
~ број .астр<ЩОМСКИХ ИЗраза. 

Др. впдимо ·прво иашу ре-ч за астрономију. 

~а he бити звездочтеније, која се по
.,иње У. "Зборнику non:a Дра•rоља" (ХШ век), 

ДОСЈIОВНО значи: чит.ање звезда'. Она се сва-
а . 
како односи и на ·астролоГИ]у и на аетроно-

мкју. Друга би била звездоч'стије; опет <:а 
ОВИМ двојним значењем. 'Изкћи hемо за часах 
из најављеног време~скоr оквира да бис:мо 
поменули и неке НОВИЈе ~зраое, али сада само 

са значењем астр<>НОМИ]а: звездоисnитател
ство,звездозакстије, звездарс1;во, звездосло
в~~о;е - сви ·из nрве половине прошлога стоо

лећа. Оrуда је астроном звездоч'т'ц, а у ·но
вије време звездоразу.АС.киј, звездоискускиј, 
звездо.АС.удрец (код Доситеја Обраiдовиhа), зве
здоисnитатељ, звездоведаt(, звездос.п.ов, na 
звездо:такац и звездоnисац. 

Сад можемо rrpehи на оне што ас-rроно
мија проучава. f!рво, васиста (~i~ersum). 
То је crapa .словенска реч, али коЈа ]е nрво
бИ'!Ћо значила: насељена Земља, тј. цела 
Земља на којој људи живе. Потом, током 
вре~на, она је добила друrачије значење, те 
се сада односи на целокупни физички nро
стор у коме се нала:зимо ми, све звезде и 

ътrлине. Код Вука Караџића може се наhи 
назив васиоки . свијет, који он nреводи са 
oobis terraгum, а као синоним за васиону у 
првобитном значењу. 

За сазвеЖђа•, обично се мисл:ило на зод~
ак.а:лна, постоје ове· речи: зодиз или зодизе. 
заrilим число (што значи број), па жttвотна 
звезда или само живот-н.а, а осим тога -н.ел.ст
мја (неварајућа) звезда, 11.е.п.стни доњ, окукња 
- ове последње у а·стролоШ1КОМ значењу . 

Осим сазвежђ·а која nомиље Граматик Те
одор, код nознијих писаца налазе се још и 

· оВа: Водолеј, Води.м., Вод-н.ик, Мокрош и Ро
соnрgливац- све нази·ви за Aq·uarius; Хоњут 
.ШИ Мерило (LЉra); Јунац или Телац (Ta-
urus). ' 

: Све оно што се види на небу јесте зна
.llен;е, јавленије •. прилика у народном говору, 
те се :може односити на Сунце или Месец, 
звезде, па и разне метеорске појаве, дугу, 
хало. Међутим, израз иебес-н.о светило тиче 
се саМо Сунца и Месеца, а изузетно односи 
се на дру·rа небеска тела. Када небес:<а 
~JU!. заклоне једно друго, настаје оскуде-н.изе, 
ИЛИ уштрб, уштербле-н.ије, поред поњрачење . 
Многи стари писци задржавају страну реч 
комета, али код других је био у честоЈ упо
треби израз оnашита звезда, а само у Једном 
заnису стоји звезда пер-н.ашица, а у другом 
звезда с дуи-ft. Делови комете су ~лава и реп, 
већ у nрвој полови!Н'И XVIII века. За кретање 
Небеских тела казивали су стари тече-н.изе, 
~ожденије или прехожде-н.ије . Споменим,о 
]ОШ Pli је латИтуда широта, а лонrитута д.п. -
~. меридиан полуд'-н.и кру~. еклиnтика 
c.t'~eotnи nут, еквинокциј равнод'-н.ство, сол
СТЈщиј в'звраштеније. 

У ХVШ веку почиље живљи ред на осни
ваљу српских школа, и то углавном у .В<>~
водИии. Зауз:имањем lоDt"1'р<ПЮЛИ" МоЈСМ]А 
Петровића у Карловцима се осюmа 1726 с.по
венска грама'l'ИltаЛИа wкола, у којој је на
С'11аВНИК био Максим Суворов. ОВаква школа 
постојал:а је к у Београду док је био под 
аустриском вл.ашћу. Није нам познато Т4'1НО 
откада, а:ли знамо да· се у харлавачкој UПСОЈIИ 
преда'ВаЛа к астрономија.. 'У њој је неко време· 
био професор к Јован Рајић, ~ поонатк 
истори:чар, који је, као urro онда беше уоби
чајено, предавао разне предмете, па к космо
графију. Поuгrо за овај nредмет ~е било 
уџбеник.а, Рајић га је кamscao. Ои није био 
шт.амnан, већ су га сами учеНiИЦИ nреписи
вали. Али, иаКо је писао о nредмету о KOII(e 

се у. то време код нас није готово 'НИШта· 

знало, јер Рајић износи Н'ове научне погледе 
н:а свет, он ни.је оставЈЮ веhк избор нових: 
астрономсюыс термина. Био је ~ опрезан 
и најрамје је задржавао стране изразе,. 
узете из руских или нема'{IКИХ Ј<Њига:. Из 
њеrовоr уџбеника и једног сnиса 'о комети од 
1769 издва>јамо следеhе речи: зат .АС.еније tno
r.q>aчeњe), ~оловмја к подкоЖ'ШЈ. точка (зенит 
к Н{!ДИЈ>), мавм страшх света, nостојашх зве·
зда (некnетница), кос.АС.й.таја или власјата;а 
звезда (.комета), окруженије и хвост (глава к 
реп код комете), поред доСта имена саз.вежђа 
која се сада: nрви nут код нас помиљу. 

Следећи Србин који се морао мучити са 
астрономском терМiИНолоrиiом био је Заха
рије Орфелин, први популаризатор ове науке 
код нас. Служећи своме народу на разним 
пољима, овај скромни тру:дбеник ЗЗ!ЦУЖИО . је 
и нашу астрономију. Превео је с немаЈЧ'Коr и 
у свој ,.Вечни календар", штамnан 1783, увр
стио једну nопуларну к.осмографију, доста 
скромну по са'дРжа,ју. И у њој ћемо наћи по 
коју занимљиву реч : спутник (саrгелит), ~е

подвижна звезда (некретница), репата звезда, 
образ звездни (сазвежђе), прењјенекије Лу~е 
(мена). 

На 14 година nосле Орфелиновоr 'Кален
дара излази у БудИму дело у коме ће би-rи 
поста.вљени темељи наше нове астрономске 

терминологије: .,Физик.а" Атанасија Стојко
вића , каснијег професора уни(Верзитета у 
Харкову. Ово дело Стојковиh је написао на 
тражење Доситеја Обрадовића , који му, JGIДa 
ј е изишла пр1За свеска , 1801, пише: ,.Пак ка

кво оћеш веhе благополучије на• овој грудви 
земљице него такова творити чудеса·, то јест, 

не само сад.ашњему него и будуh.им родовом 

отварати очи uазумевања и милионе њима 

показивати светова". Док су Теодор , Рајић и 
Орфелин веома оnрезни у изн.алажењу нових 
израза, Стојковић је много слободнији. Рас
полажуhи доста солидном стручном спремом 
и широким општим образQIВањем , он кује 
нове речи, тако да их читаоци лако разумеју 

и запамте. Међу њима су: скотоокружије 
(зодиак), кру~ообраште-н.ије {револуција и ро
тација), кру~ виденија (хоризонт), равкитељ 
(екватор), полудепик (мери:диан), равком.о

штије (еквинокциј), .п.ушх (сателит). То што 



ее наа реч праи пут налази шrампаиа .У 
Стојховкћевом делу, не мора значити да ЈУ 
је б&ш ок nронашао. Мора се допустити 
мoryturocт да су неке од тих речи би.nе упо
тре(цьаване у српским wкоп.ама. ~~ и ! 
rраматнхалној ла!Ј'ИНСКој пnсми КОЈУ Је СтоЈ
ховиh похађао у Руми, па их је ок yrwmro 
а сада у њеrовоме делу nрви nут су ~ 
доване. . 

Сrојковић је имао доста следбеника коЈИ 
су nисали ~ла у којима се распрааља и о 
аетронОМСIООI nитаљима и сви они наставили 
су љеrову традицкју, тј. служили су се на
ПDОI старим или новосковаиим изразима. 

Они 'су де.лнмичио nрюсваТИ'Јiи Стојкотdiеву 
терминолоrију, а.пи су и сами на.пааили нове 

рtчи. 

Сре,ции<* прошлога века код осНИ'В8ча 
Дpyurrвa српске словесиости јав.ља се же.Ј!?а ' 
за уједкачењем наше научне терминологије. 
Друwтво је уствари и основано са овим ци
љем. Оснивачи Друштва, међу којима беху 
Диюrlуије Тирол, Јован Ст. Поnовић, Сима 
Милутинови:ћ, Милован Сnасић и други, већ 
тада су осетипи недостатак који и нас данас 
'l'ИШТИ: недостатак уједначене научне ·терми- ' 
нолоrије. Crora је једна од nрвих брига Дpy
IJJ'I'Da била да се изради речник којп би -
peзyЛ"'WW' эаједничкоr рада - био оба'&еЗаИ 
за све, нарочwrо стога што би ra иэдапа нај
виша научна установа у земљи. Али чланови 
Дpyumsa нису се могли сложити у једној 
битној ствари: да ли треба увести речи од 
кашег корена, ља:ко охватљИ!Ве, макар се ко

вапе nрема ·nЏ'11реби, или nак авакав рад 
треба сасвим одбацити nошто се таЈКо квари 
народнн језик. На челу nротивника кова
ља нових речи био је Вук Караџић, · који 
је, nознат по својој борбености, успео да ве
ћиии наметне своје мишљење. Тако је остало 
тек ка nOiКyil.IЗjy и ДруlUТ80 је објавИIЛо само 
мали број речи из разних иаучних области, 
оnоразумно утврђених. За астрономију су од 
интереса: звездословије, звездослов; звездар
ство, звездар (астролоrија, астропог); .Аtесецо
слов или .Аtесечник (календар); датак (датум), 
равкокоhије, редослов (систем), сазвездије, 
воздухD'Кружије (атмосфера). Сима Милути
новиh је nредложио речи nолут-к.ик или nо
лvтар (ова ПОСЛедља се ДО данас одржала). 
Међутим, ни сами чланови Друштва срnске 
сповесности юrеу се строго држа;щ ових из
раза, тако да је стање у nогледу астрономске 
терми:ко.лоrије и даље остало несређено. ' 

У ово време највише астрон9f>~Ских израза 
нал:ази се у "Начепима физике" Вука Ма
ркнховића, од 1851, који је "први крхао и 
удешавао срnски језик да се њиме, Аа се ·на
родн'ИМ ј~иком nишу nриродне науке", као 
што вели Један критичар. Маринковић, човек 
широких погледа, заиста је имао смисла за 
овај посао, те је пронашао неке веома: згодне 
речи, речи које звуче сасвим природно на
родски, а добро одгаварају појму на ко]и се 
односе: nратилац (сатепит), дв~пуба звезда 
браэда (ка Месецу), буктиње (nротуберанце)'· 
јеэ~ро (Суичеае nere), ~увн.о (nеиумбр!t), схре~ 
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rање (#КЈIИИSЦИја), nраво n(ењање .(I>ектае. 
цензија), nосртање осовине нутадија), con. 
ствено хретање, nростирање светлости. llete 
од њих и дшmс служе. 

Од wесетих rоЈЏЩа прошлога •века објав. 
љено је мноrо уџбеника ма;гематичке геоrра. 
фије односно коtмо~ф,ИiЈе .. ~еђу њ~ у 
nONieдy' терминолОГИЈе ИЗ'два•ЈаЈу ~е . 011}1 које 
је саставио Јова~ Дра•гашевић, 'КОЈИ к.ао Дз, је 
уживао у :ка;л:ажењ.у нових израза, али, мора 
се nризнати, имао Је у томе доста среће, ИЛ}! 

укуса; они су нам ближи од Марињковиhевих 
јер су скоријег порекла•: nодхева1е, упоред
них повратн.u1е, ду~одневица, краткодхевица 
сут:Ж ипи сутицај . (коњунк~ја), оn ток (~ 
ВОЈiуциј.а), nрu.Аtицаз (прецес~Ја), хихање (ну. 
тација,), усnон (ректасце'Н'ЗиЈа), скретај (де
КЈIИ'Н!ЩИ'ја•), врхун.ити, .nодхевица (географска 
дужина) итд. . 

Дра·гашевиhеве изразе многи су прихва
тили, међу њима Ћорђе Стаrиојевиh и МиЛа!! 
Андонооић, кој~ИМ.аt то ИП;а{К није сметало, на
рочито nрвоме, да ~оде и неке нове речи, 

што су и дру'1'И чинили,. али у мањем обиму. 

Углавном, у другој nоловИIН'И XIX века пре
овлађивали су wзрэ:зи које је увео или по
тврдио Маринковић, ,а заrrим Драгашевиt. и 
Станајевиh. ОВЗIК'В'о rстање остало је до првог 
светског рата, а ни после њег.а није се много 
променило. Наrли развој acworroмcкe науке 
изазивао је nотребу за увОђењем нових речи, 
али као Нй раЈНије у пр<ЈШЈюсти тако ни у 
наше време ниј-е било једи:иства: и једн(}
об.разносrи у томе погледу. 

У досадаnnьем излаrању намерно је изо
стављена једна! група речи. То су оне које 

. се чују у нарqднам гаворном језику, пэ: су 

их забележили Караџиh и други скуnљачи 
на.родних обичаоја и умотворина. Ту се делом 
ради о речима из праеловенс·ког језика или 
так.вима које се наосоде у nисаним или штам

I;I'ИМ .делима из даље или ближе прошлости. 

Али има и таЈКВих којима се наши nисци не 
служе, или nак ~мо изузетно, док су у на

роду уобичајене: наведимо само имена неких 
небеских теља и сазвежђа~: поре'д Дахица за 
Венеру постоје и НаЈЗIИ!ВИ Зорња'Ч.а, Вечер· 
њача, Сјајиица и Ов'Ч.арица; за комете ona· 
шкица и барјактаруша; Сириус је Во.лујарка, 
Воларица или Волујарица, Свињаруша или 
Свињарица; змај (болид), ка.м.еп из хеба (ме· 
теорит); Волари, Волујари, Ра.ло, Ра.лича. 
Кола- све на:nШи за сазвежђе Ursa Maior; 
Штаnци или Бабихи Штапови · (Orioн); Крст 
(Cygnus); Ку.Аtовска сла.м.а. Народни речник 
нарочито је богат кащ се ради о именима ме
сеца и деловима. дана и ноhи. 

Као што се види, наша прошлост није 
tabula гаsа у погледу астрономске термина: 
лоrије. Иако је културни развој нашега на 
рода био заустављен у току више векова , 

· . моrлН иnак Је остало нешто тратова: коЈе смо · 
следити, мада ни близу тоЛИIКо колико код 
других, ~ћНiИјих народа. 
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In memoriam 

Др. ЛАВ НЕТОВИЋ 

nрестало је да куца несебично срце једног ве
лИЈ[оr љубитеља и. nопуларизатора астрономске 
вауке код н~с и .nриЈатеља Астрономског друШТва. 
в )laja о.г. умро Је У Доброти, код Котора, др. Лав 
нетовиh, професор ЈrоТОрске rимназије и директор • 
учитељске школе у Херцегиовом. 

Још од младости nонесен одушевљењем за nри

родне науке, одпази у . Беч 1896, где nосле 4 rодине 
ДЮiломира, а наредне rодине докторира nриродне 

науке. Као страсни. љубитељ nриро~ наука, а 
нарочито астр?НОМИЈе, кроз целу СВОЈУ дугу nро
феСорску кариЈеру ради он на ~еном nопуларисању 

у народу и на nреношењу СВОЈИХ солидних знаља 

на· широке кругове омладине. Широке културе . и . 
свестрано образован (имао је чак и мајсторски 
исnит из nрецизне механике) ·ствара он своју малу 
механичку и оnтичку лабораторију у којој вешто 
бруси објективе, огледала и окуларе и конструише 
соnственом руком аматерске астрономске дурбине 
азимуталног и екваторијалног тиnа. 

1936 rодине, као аматер, одлази о соnственом 
трошку на p'r СунИ'о.н у Грчкој, одакле nосматра и 
снима nотпуно Сунчево nомрачеље. Њеrов рад и 
њеrови снимци са ове ексnедиције заnажени су у 
листу "Der Sternfu"eund". 

Од многобројних nредаваља и чланака др. Не
товиhа из астрономије објављених у нашим и 
страним часоnисима нарочито зрелом садржином 

одликује му се рад "Астрономско тумачеље једне 
которске бајке" (Наука и nрирода V, 2, 1952). 

На 1 Конrресу математичара и физичара на 
Бледу, одржаном 1948 г., заnажен је био љегов ре

ферат, заснован цео на личном искуству: "Како 
наставник може сам да изради нека учила за на

ставу астрономије у средљој школи", који је до
nринео разбијаљу nредубеђеља да се настава може 

усnешно изводити само са скупим училима и неrrо

битно аргументовао схватаље Конгреса о неоnход
ности враhаља наставе астрономије у средљу 
школу, које нажалост ни до данас још није ре

алиэовано. 

За време Народноослободилачког рата, иако 
стар, nроф. Нетовић је активно nомагао Народно
ослободилачку борбу, да се најзад и сам nребаци 
на ослобођену територију и nриђе nартизанима. За 
свој рад одликован је Орденом заслуга за народ, а 
no ослоб.ођељу Боке изабран је за nрвог nретсед
Ю!Ка НародноослободиЛачког одбора среза котор
ског, на којој се дужности истицао самоnрегорним 
радом. 

Проф, Нетовић је био од оних људи који кису 
могли седети никад скрштених руку. До саме своЈе 
смрти он је nредавао у Которској наутици, интен

зивно nратио развој науке и своја знања nреносио 

на омладину и најшире народне масе. Најзад, ље
rови многобројни ђаци и nријатељи живи су све
доци љегова човекољубља и љегових светлих 

карактерних особина које су ra красиле као човека 
и nомагале му да у најтежим животним кризама 
заузме nравилан став и одабере nут истийе и nра 
вичности. 

Нова запажаља о Венериној атмосфери. - Из 
окултације звезда иза Венерина диска може се из
вести за·кључак да изнад Венериних облака, КОЈИ 
нам заклаљају nовршину nланете, .посТОЈИ знатан 
слој гасова. Из мереља nоларизациЈе светлости на 
Венериним облацима Лио (Lyot) је закључио да се 
они морају састојати од честица фине nрашине. 
Новија Кујnерова (Kuiper) мерења, изведена из 80 
спектара, интензитета линије 8689 А, кОЈа nриnада 
Уt'љендиоксиду, nоказала су изванреднУ nроменљи

вост интензитета ове линије зависно од дана no-

и 

-сматрања и угла Венерине фазе. · Ове промене 
објашњавају се разведравањем основне масе облака 
који се налазе исnод спојева со.. Због nромене У 
вези са фазНЮI уrлом nод којим се Венера види, 
морало би се nретnоставити да су честице Вене
риних rустих облака величине од no .неколико ми
крова. Овај закључак слаже се са Лиотовим, па се 
све више утврђује увереље да је Венера рбавијена 
rустом nрашином. 

(Тrans. IAU, 8, 19~). n. :м. Ћ. 

• 
Д.а веmrка метеорска кратера. - У току 1949 

rодине Ф. Ривс (Reeves) и Н. Сов (Sauve) указали 
су на метеоритско nорекло кратера Вучја Јама 
(Wolf creek) у Аустрији. Кратер је кружноr облика, 
nречника 850 А и дубине 60 А. Пад метеорита ве
РОЈ!атно је био врло давно, уколико се nокаже да 
је овај кратер метеоритскоr nорекла. Делови ме
теорита Н'ИСУ нађени, али остаје да се исnита nра
шина земље у зидовима кратера. 

Други велики кратер који је откривен 1950 rо
дине налази се код Унгаве у близини Квебека 
(Канада). Назван је Чаб (Chubb) no истраживачу 
руда које је на љега скренуо nажљу стручњака. 
В. Б. Мин (Meen) исnитао је nажљиво кратер који 
је nриближно кружног облика nречника 3000 А, na 
би сnадао у највеhи досад nознати метеоритски 
кратер на Земљи. Познати досад највеhи кратер 
метеоритског nорекла, Ћавољи кратер у Аризони, 
има у nречнику свега 1300 .А!. Зидови Чабова кра
тера нагнути су унутра nод углом од 45°, а сnоља 
nод углом од 25° и достижу ви,сину од 80 до 150 .А!. 
У близини кратера нема никаква знака од вулкан
ске активности. На зидовима кратер~ се не виде 
rлацијалне nојаве, које су у овим крајевима нор
мална nојава , na му старост не може бити веhа од 
15000 година. Међутим ни овде нису нађени остаци 
од метеорита, na се и овде морају извршити микро
скоnска исnитиваља nрашине из кратерових зидова . 

Један од наредних задатака метеоритских истра
живаља је и трагаље за метеоритском nрашином 

свим техничким средствима којима данас расnо
лажу nоједини центри за изучаваље :м;етеорита. 

Извесни резултати у том nогледу nостигнути су 
исnитиваљем nрашине са морског дна. Х. Петерсон 
(Petterson) и Х. Рочи (Rotschi) nронашли су у на
слаrама дубоких мора никл метеоритског rtорекла. 
Према љима· изгледа да много веhа метеоритска 
маса nада на Земљу у облику микрометеорита неrо 
у облику метеороида IliРИСтуnачних виз,уалним и. 
радарским nосматраљима. 

(Trans. IAU, 8, 1954). П. М. Ћ . 

Ispitivanje delovanja naglih ubrzanja i usporenja 
na covekov organizam vrsi se, uz pomoc mnogih do
bгovoljaca, vec vise godina u SAD, u Alamogordu, 
Novi Meksiko. Na specijalnim raketnim saonicama 
koje је izgгadilo p1·eduze<:e Northrop postizu se, na 
stazi od 1 km, prekozvucne brzine, zahvaljujuci upo
tгebl 12 motoгa sa cvrstim gorivom. Svaki od ovih 
motoгa daje potisak ро 2.020 kg. Naglo koeenje, Ще 
se dejstvo na covekov organizam upravo i zeli ispi
tati, p.ostize se na kraju sina, ispustanjem ploeastih 
kocnica u јагаk sa vodom koji se nalazi izmedu sina. 

Slicne raketne saonice primenjuju se i u ame
гickoj vazduhoplovnoj bazi Edvaгds u Kaliforniji, za 
ispitivanje padobrana pri velikim brzinama. Saonice 
gonjene raketnim motorom s tecnim gщ·ivom izradilo 
је takode preduzece Northrop. One se krecu na Sina
ma dugim 3.000 metю·a i postiZu za 4,5 sek brzinu 
od 2.400 km/cas. 

(Weltraumfahrt, br. 3/ 1954) 



• 
o,l88l ....... Wblte ..... 

Oplt.nl «n&ar Whlte Sandl u Lu Cruc:au u New 
Mnlku. koJI ае nalazl ~ upravom armlje SAD, bavl 
• lжvodenJem tvlh zadataka u oЬiutl tehnike kao 1 
llpltlv ojem u letu vodenlh projektlla 1 raketa. U 
oplt.nom centru ае takode radl na iltratlvanju 1 razvo
Ju •tauю.tl na polju obufavanJa kadrova. 

lako Opltnl centar Whlte Sandl radl na vojnom 
udlcfma. lpak au u njemu zaatup\Jene, pored vojnlh, 
pomortklh 1 vazduhoplovnlh uatanova, 1 lnduatrlske 1 
akademako lnatltuclje. NajJiavniJI posao је usmeren 
na llpltlvanje raketa 1 vodenlh projektlla, tegljenlh 
mtta 1 dullh arednJih dQmeta. Centar ае nalazl tz
modu S.n Andrea1a 1 lanca planlna Sacramento Mo
untaln. oko ~ mllja aeverno od ЕЈ Paso u Texasu 
u аlаЬо nulanjenoj puatlnjl Whlte Sandl. Ova baza 
Је 0111ovana pre oko 11 Jodlna na dan 9 jula 1945 go
cllne. Prvl ~ роаао tzsradnje u ovom centru Ьlо 
Је Ьunker 111 Ьо\Је r«l •nervnJ centar• za koman
dovanje atarta projektfla. Ova sradevlna 88 zldovlma 
deЬijlne 10 atopa 1 ltrovom od armlranoo Ьetona obll
ka plramlde 18 makllmalnom deЬIJinom od 15 stopa, 
Ьdttala је mnoso •Vatre•. Prva raketa koja је lspro
Ьina na ovom mrstu 26 aeptembra 1945 godlne, bila 
Је •Tiny-Тim• raketa amerlfke konstrukclje. DrugJ 
"llkl роаао ьnа је tzsradnja specljalnog tornja-kra
na lcojl ае upotreЬijava za prlpremu vellklh raketa. 
Мodu oet.allm nedavnlm usavr~van)lma mo!emo na
VIItl dvoepratnu laЬoratoriju 1а uredajlma za potpunu 
alcllmatlzaclju. LaЬoratoгlja је napravljena bez pro
zora da bl pro~torlje blle zajtl~ene od pra!lne. Prl
aemlje Је vellelne preko 13.000 kvadratnlh stopa 1 u 
nJtmu ае naJ1ze alcllmatlzlrana skladl~ta za fllm op
tl~kl l~ltlvanja, maAinska radlonlca prostorlj~ za 
odrtavanje boterl'a 1 drurt uredajl. Cetlri laЬorato
rlalce arupe м nalaze na prvom spratu. LaЬoratorjja 
18 balletl~ka 18plttvonja nalazl se na drugom spratu. 
Кrov slu11 kao laЬoratorlja Jz koje se mo!e posma
tntl lapaljlvonje 1 kao komandno mesto sa odgova-

11. Ј. ProЬna ltanlca od 500.000 funtl potJaka u ~du 
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raju~ ~~~~trumen~cijom. ~lm uredaja za ispjti-
je u letu Opitni centar una d':'e proЬne stanice 

::" potlske od 100.000. ј ~.000 funt1. Na slicj је prj. 
kazan momenat JspitJvanJa raketa na pomenutoj ve-
toj stanlcl. 

Sl. 2. Teleskop za pracenje projektila 

Op~tnl centar izvr~ava svoje poverljjve zadatke 
ро pitanju jspitjvanja vodiшih projektila роmоси teh
ni~klh grupa. Tehnjcka konstrиktjvna grupa radj na 
osnovnjm zadacjma konstuиisanja i planjranja. Kon
trolna grupa jma pod soЬom kontrolu jspa!jjvanja ra
keta (projektila). Grиpa za elektronikи i bezbednost 
Ьаvј se za~tjtom zjvota ljиdj ј sredstava i jma zadatak 
da kontroliSe domet projekШa upotrebom radjo zraka 
1 ostalih sigurnosnih uredaja. Grиpa za radjonicnu 

Sl. З .. •Viklngc na to~kQvima ... ne jzgleda slavnjje 
od ob1~og sulиn.da.ra. Srednji deo •Vikinga« br. 10 

dovla~j se na mesto stat·ta 

slutbu opremljena је tako da moze гиkovati masjn
skom radionicom kao ј da moze iZvodjtj radove na 
oollgonu. ј odrzavatj istj. Grupa za ispjtivanje u Ietu 
planlra 1 obezbeduje insti·иmente 1 telinikи (radar, 
telemetriju, slikanje ј dr.) za prikиpljanje podatakз 
~ pro~ekt~la od vre_mena poletanja do vremena _Р 1·~ 
· ret_anзa iiJ pad~. Sltka pokazиje teleskop za pracenJe 
1 ГOJektlla kojl Је napravljen u Opitnom centru Whl~e 
San_dsu. ~ored toga postoji zasebna laboratorlja kоЈЗ 
ProзektuJe 1 vr~j ispjtjvanje na zem!jj komponenata 
sistema vodenЉ projektila. Ova . laЬoratorjja takode 
оЬеhz~ије podmeravanje i opravku elektronskih 1 
me ODI~klh komponenata. 
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Sl. 4. Dizalica di
ze srednji deo 
•Vjkinga . ј sme
sta go u toranj 
gde ga vec ~ekaju 
nosni i repnl deo 

Sl. 5. Kroz dugи noc mehani~ari na kranu vrse 
zadnje pripreme za put и vjsokи atmosferи 

Sl. 8. Кran је od
maknut 1 raketa 
se puni stotinom 
lltara goгiva 

alkohola 

, 

Postojj lancanj J'adaJ·skj sistem kojj se ироtЈ·еЬ\ја
vа za pral:enje p1·ojektila. U svakoj J·adarskoj insta
lacjji nalazi se иredaj za pretvaranje koordinatnog 
po\ozaja projektila и prostoru u elektrjcne ve!Њne. 
Elektrj~ne informacije se korjste za иsmeravanje dru
gih гаdа1·а и lan~anom sjstemu kao i za иsmet·ava
nje fototeodolita itd. 

Jedjnstveni metod od1·edivanja temperature vlso
kih slojeva atmosfere Ьiо је p1-vj put upott·eЬ\jen u 
Qpjtnom centt·u White Sands. АегоЬее rakete Ьile su 
izbacjvane nosel:j и seЬi »gt·anate• koje su Ьile zatim 
»ispaljjvane• eksp\odirajиl:i и odt·edenjm vt·emenskjm 
razmacima. OdЬ!jesoj granata snjm!jenj sи na zemljj 
роmоси kam~1·a 1 detektot·a. Tt·jangulacjjom iz poda
taka doЬijenih kamerama, doЬija se polo!aj mesta 
eksplozije, dok detek·tot· -belei.i ta~no vreme svake eks
plozjje. Niz mikt·ofuna prikuplja zvиk eksplozija u 
momentu kada stjgne do zemlje ј registrиje ga. Odre-

Sl. 7. Pt·ojektil је 
poleteo и visoku 
atmosfeгu ... Ovaj 

\ 

Vjkin~ је ispaljen 
10 maja ј posti
gao visjnи 136 mj
lja. Pomocu ро-

• dataka doЬ!jenjh 

1 
pиtem t·adja , te
Jemetгjsan j em i 

Ј: pomol:и na<1enjh 
~-:::;....--' osta taka rake te, 
.•~Ј... r' ini.enjerj analizj-
- гај u pet·foгmanse 

• ..,. !Јгојеk tila ј tгaze 

obj asnjenje zago
netnih pojava и 
visokoj atmosfeгj 

djvanjem razdaljjne izmedu eksplozija pomol:и poda
taka iz kameгe i deijenjem razlike и vгemenu koje 
је potl'ebno da zvиk stigne na zemljи, doЬija se bг
zina zvuka. Ovo povecanje ili smanj enje bгzine pro
poгcjonalno ј е povecanju iJi smanjenjн temperatигe. 

Tehnika ispaJjjvanja koja је nedavno koгBcena 
kod rakete Viking pгjkazana је na priioi.enim slikama. 

Danasnjj rad na ispitivanju 1-aketa zahteva ogt-o
man napor sa koordinjranjem deia tnosti . Qpjtnj cen
tar White Sands unapгedio је taj rad od pгimjtivne 
vestjne do moderne nauke. 



............ 
Naj&U:e pltanje koja ~ Ьlt1 od ava~~ 

pd vldt da padaju zvezde jeste Jta au m 
oclakle doJaze? 

Ј~ ос1 1oct. 1888, kad Је SchlapareiJI vriio octвo
varaJu~ lzrafunavanja, zna •• da po&tojl veza izmedU 
\&velnlh meteoraklh potoka 1 neklh kometa. Najpo
znatljl od 1vlh meteora su Per~eldl, kojl se- mogu sv:d 
ke aodlne potmatratl oko 12 av&Шta 1 koji po~aze 

1 jedne tafke (tzv. radlanta) u sazve!du PerseJa. Ov 
meteorl potiЬJ od komete Swlft-Тuttle (1862 Ill) i!lja 
~rloda lznoal 120 aodina. Od komete Tempel (1866 1) 
potiЬJ Leonldl, fijl је radljant u sazve!du Lava, ~ojl 
au ае pojavljlvall u &odlnamв 1766, 1799 1 1833 u v1du 
vellfanstvenlh meteonklh pljuskova. Kometsko P?
reklo 1 kometska prlroda meteora ne pretstavЧaJU . 
danu viJe nlkakvu mlsterlju. Izveme komete, s Jed
ne atrane pod upllvom SIUifeve prlvlafпost! в s dru
ae o~t pod dejatvom pr\vlafnoetl velikih planeta. 
rupadaju ее 1 ро svojlm putanjama rasipa~u dell_ce 
flje IU mase, vete Ш manje, grupisane u roJeve, b1lo 
IUJCe bUo rede. Ovl dellcl produtuju da !"Uie о~о 
SIUIC& ро putanjama veoma slli!nim putaщama onih 
kometa od kojlh potlfu. Kada Zemlja u svome kru
tenju oko Sunca presete putanju nekog mete;orskog 
roja Ш potoka, odnoano putanju ostataka odgovara
juce komete, l!vntl dellci prodiru u na§u atmosferu 
u kojoj ае usljaju, zasvet1e 1 nestaju usled sagore
vanja. All pored ovlh meteora koj\ se periodi~no po
javljuju, uvek u \ato dоЬа godine, postoje ја§ i tzv. 
IJ)oradl~nl 111 teleakopski meteorl, ~lji је broj daleko 
vetl, kojl nam dolaze 1z svih mogucih pravaca па 
nebu c!tju pojavu prema tome ne mooe pretskazati 
111јеdм poamatrai!. Odakle ovt dolaze? Na Zemlju pa
da svakodnevno oko 8 mllljardi ovih, kojl nam ostav
ljaju svoje v\zltkarte u obliku meteorske pra§lne, ali 
Ьеz lkakve adrese. 

Da 11 dolaze 1z meduzvezdanog prostora? Da li su 
to rodacl malih planeta? Za sada se ne mote dati 
nlkakav aiiUran odeovor na ova -pltanja. 

Kad atvarl ovako stoje jasno је od kollko је ve
llkOI zna~aja odredivanje privldnog radljanta ovih 
rojeva, а putanje је nemoguce odredlvati ako nije 
tafпo poznata brzina kojlm se meteorl krecu. 

Napomlnjemo da 1 posmatranja arnatera, koji sв
veano notlraju radljante 1 brzine meteora, mogu bitj 
od ozЬiljne korlst\ za dalju strui!nu obradu ovoga. 

U poslednje vreme se ovjm pltanjem bavj 1 ra
dloвstronomlja metodom odjeka (eho), tako da ova 
neЬeska Ьetli!na telegrafjja doprjnosi mnogo nau~
nom poamatranju meteorskJh pojava, odnosno orga
nlzaclj\ ~ltavog posla. 

(L'Astronomie - Septembar 1952) 
R. D. 

Za l1k"allvanJa 1 ruvoj rake&a u SAD u vremenu 
od 1951 do 1955 godine tro§kovl iznose, kako se tvrdi u 
nema~kom astronautj~kom ~asopisu •Weltraumfahrt• 
br. 3/1954, preko 4,7 mllljardj dolara. Stoga је bllo mo-
1\!Ce, npr. preduzecu Nort Arnerjken Avjjej§n (North 
Arnerlcan Aviatlon) da, prema njihovim \zjavama sa
IГ&dl 1 lsplta raketne motore koji bl prema§ili s~agu 
od 1,7 mlllona konja prl brzlnama poznatih raketa. 

Sov,le&lka I•Crailvanja na polju raketnog pogona 
daju dobre rezultate. Tako jedan novl tjp raketnog 
avlona аа pilotom u leieeem polozaju, postjze brzjnu 
od 1.300 km/t111 1 rad motora od 7 minuta prj punom 
potlsku. ' 

Iz raspolo!Jvlh vestl vldl se da su u SSSR-u ra
zvljenl: poЬoljiana verzlja nema~ke raketne ЬоmЬе 
• V ·Z•, аа potlskom od 35 tona, usavr§enl tlp takode 
nemai!ke rakete •WasserfaUc, sa statl~kjrn potiskom 
od 9.000 kg, za dolet od 100 km, kao 1 dvostepena ra
keta 18 doletom od 3.000 km. Ona, navodno, tma mo
Cor kojt daje statl~kl · potisak od 120 tona. 

(Weltraumfahrt. br. З/1854) 

•иcoiiiiX eJro,leвa атмосфере 
JleJ11171188•e 

М рица је -објавила да је започела са ново~о~ 
. орн=спитивања употребе Skyhook балова оД 

сериЈОМ масе и· то почетком ове rодине у зајед 
пластичне · -
ници са Комисијом атомске енергиЈе за истра:жи-
sаља космиЧЈtИХ зракоsа. 

• 

Према изјави ваучиика Њујоршког универ. 
дневне температуре се маље колебају у 

~=~ом: појасу од, 12 до 18 миља изн~д земље неrо 
на земљиној површиии:. Рад на ЊуЈоршком уви
ве зитету се састоји у прикупљаљу и тумачењу 
по~атака добијених са ракетама ~ балонима и исти 
је субаеиционисан од стране возног ваздУхоплов-

ства САД. 

• 
Академска астроиомско друштво. - Пре два

десет година, маја 193'1, одРжана Је оснивачка скуп
штина Академског астроно~ског дРуштва Универзи
тета у БеоГРадУ. Друштво Је почело в~ома скромно. 
Оснивачкој скупurrини присуствовало Је само седам 
чланова измеl}у којих су били изабрани: за nрет
седника' Ћорђе Никол~, потпретседника Слобо
данка димитријевић, секретара Павле Емануел, 
благајника Бранислав Шеварлић и кљижничара 
Ненад Јанковић. Сврха Др:,:штва, IW.O што се види 
из љегових правила, била Је "пропаганда астроно
мије на Универзитету међу студентима уопште, као 
и wирење астрономије ван Универзитета", што се 
имало врwити преко стручних и популарних nре

даваља, која би дРжали сами студенти или струч

љаци са или ван Универзитета. 
. Да би .добило ширу подР_шку за свој рад, Дру
штво је одмах у по>Iетку СВОЈе делатности изабрала 
већи број почасних 'чланова међу стручљацима и 
љубитељима астрономије, очекујући дз ће о~и сво
јом сар11ДЊом, нарочито предаваљима помоћи Дру
штво у остварељу љегових циљева. Beh ујесен исте 
године дошло се на идеју да се покрене један по
nуларни астрономски часоriис. Иако је располагала 
минималНЩ\'I финансиским СЈ?едствима - у благаЈни 
је било само 4761,50 динара - Управа је реwила 
да nокрене месечни часопис, и он је почео _излазити 
1 фебруара 1935 под именом "Сатурн". Посветивши 
сву своју пажљу часопису, првом те врсте у нашоЈ 
земљи, чланови Друштва успели су да обезбеде ње
гово несметано излажеЊе у току пуних шест го
дина до избијаља рата, као и да му осигурају угле
дно место међу нашим периодичним публикацијама, 
како у погледу садРжаја, тако и техии:чке опреме. 

· Захваљујући . "Сатурну", Друштво је успело да 
окупи све оне у нашој земљи који су волели астро
номију, па како му је рад на Универзитету био 
скучен, љегови најактивнији чланови закључили су 
~ta би делатност Друштва била успешнија ако би се 
поставиЛа на ширу основу. Тако је у току 1936 по
постало Астрономско дРуштво (касније Југословен
ско астрономско IЦ)уштво), које је на себе преузело 
сву дотадашљу активност Академског астрономскоr 
друштва, па и издаваље "Сатурна", а у које су 
прешли сви чланови студентског удРужења. 

Имајући већу слободу рада, Астрономско дру
штво је осим издаваља часописа - коме је и даље 
посвећивана највећа пажља, као најбољем средствУ 
за постизаље дРуштвених циљева - могло присту
пити и дРугим начинима за популарисаље астро
но~ије. Цриређивана су nредаваља за чланове, па 
и Јавна предаваља - нека преко радиа . основана 
је посматрачка секција, која је посматрала помра~ 
чење Сунца и Месеца и комету Пелтие. ВиUЈ 
чланова из унутрашљости посматрали су такође. 
редовно или повремено небеске појаве о чему су 

' , I-Je 
давани извештаји у "Сатурну". Последље . годи , 
свога рада Друштво је свим сиЛама настоЈала д' 
':!Рибави средства за куповину једног дУРбИitа. ал: 
Је рат онемоrућио оствареље ове замисли, а тако!) 
и опстанак самога Друштва. 

1f. Ј. 

------------~----~~~------------------~~ · 
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118да више годишњица од рођења или смрти истак
Ј11'1'ИХ астроном~. па ~е ~е , овде осврнути на неке 
ОД ЉЈ!Х, оне НВЈЗНВЧВЈНИ.Је. 

Пре хиљадУ rорина умро је познати средњеве
ковни астроном Хер.~tан звани Контрактус, сада већ 
прилично заборављен. Највише је био цељен по 
делУ наслова "De rnensura et de utilitatjbus astro
laЬii". у овоме делу налази се опис астролаба, како 

се овај инструмент прави и . уnотребљава. Ту се могу 
наl!и такође арабљанска имена и положаји неких 
звезда, подела Земље на климат~ и нешто о Ерато
стеновом мерељу Земље. Поред Једног списа о му
зици. од Хермана је остала и ~~онИка, састављена 
делом по дРУГ~ писцима, У КОЈОЈ се бележе и неке 
астрономске поЈаве, коме:rе, помрачеље Сунца, ба

лиди, метеорити. 

Херман је рођен 1013 у Алтсхаузену, у породиц;1 
грофова Феринrен. У тридесетој години живо!а 
ступио је у ред бенедиктинаца, nошто је претходио 
добио солидно образоваље. Проучавао је латинске 
ареводе арабљанских писаца, па и астронома. Умро 
је у Рајхенау. Надимак Контрактус добио је због 
ljlaлor раста и згрченог тела. 

Пет векова после Хермана умро је још један 
човек заслужан за астрономију, Бернхард Валтер 
(Walther), рођен у Нирнбергу 1430, где је и умро 
1504. ·вио је ученик, пријатељ и мецева великог 
астронома Региомонтануса, чије је дело наставио. 
~ВЈЈтер, аматер астроном и уз то богат грађанин, 
спријатељио се са Региомонтануоом ПО доласку овога 
у Нирнберг, 1471, те му је саградио оnсерваторију, 
снабдео је најбољ~ тада познатим инструментима 
и у опште омогућио му несметан научни рад. Радећи 
стално са својим штиhеником, Валтер је и сам по
стао одличан посматрач. Нису се растајали све до 
Региомонтанrсове смрти 1476, ~ тада је Валтер од 
неуких наследника свога приЈатеља откупио ин

струменте које је иначе већином сам набавио, а та
кође књиге и рукописе и тако их сачувао од nро

авети. 

Посматраља Реrиомонтануса и Валтера објавио 
је заједно Snellius, први пут 1541. Међу љима је 
нарочито занимљиво посматраље комете од 1472, 
која је имала реп дуг 30', а приликом пролаза кроз 
перихел кретала се брзином од 30' на дан. Валтер 
је nосебно заслужан што је, почев од 1484, уnотре
бљавао при астрономским посматраљима часовник 
са клатном и точковима, а то је претстављале 
знатан напредак. Он је такође имао јасну nретставу 
о утицају рефракције на положаје звезда у близини 
хоризонта, али због недовољно тачних инструмената 

своја запажаља није могао проширити и на остале 
звезде. Осим тога, од Валтера потиче идеја да се 
за ОдРеђиваље положаја неке планете употреби 
посматраље љеног растојаља од двеју некретница, 
одакле се триrонометриским рачуном изводи лонги
туда и латитуда планете. Није много требало ла да 
И· њетови насле;цници растуре дРагоцене рукопис? 

са посматраљима које је он оставио, а са њима и 
Региомонтанусове. Срећом, откупио их је нирн 
бершки сенат и тако сачувао за познија времена. 
Њима су се послужили Lacaille и Delambгe пр : 1 
nровераваљу дУжине године и променљивости на

гиба еклиптике. 

Franz Xave1· v. Zach рођен је пре двеста година 
У Братислави, 1754, а умро је од колере у Паризу 
1832. Био је официр, али после посматрања nролаза 
Венере и једне комете, определио се за астроно
мију и nоднео оставку на своје зваље. Доста ]е пу
товао по Евроnи, те је склопио познанства и вез ~ 
са најчувенијим астрономима свога доба. Потом Ј~ 
доста година био управник опсерваторије У See-

' Ьerg-y, где му ученици беху Buгckhaгdt, Lшdenau 
и Horner. Zach је највише познат као издавач 
"Monatliche Coгrespondenz zuг BefOt·deгung de1· Et·d 
und Нimmelskunde", која је излазила од 1800 до 1813, 
а затим оnет од 1818 до 1826 под насловом ,.Coпes
.pondance astronomique". Поред тога, саставио JZ 
:аблице аберација и нутација, а са једним итали
Јанским астрономом мерио је лук меридиана између 
Ћенове и Милана. 

Француски астровом PierrJe-Fran~ois-Andre :М~ 
chain, рођен 1744, умро је 1804, да11:ле пре равно 150 
rодина. Био је Лаландов ученик и прво се бавио 
хидроfРафијом, али поред своr редовноr посла 
стално је ноћу посматрао небо. Тако је открио 11 
комета, а још за 13 дРУГИХ израчунао је путање. 
Као пријатељ Руђера Бошковића, он је по Бошко
вићевој методи израчунао елементе Урана и добио 
веома задовољавајуће резултате. 

Mechain је био и добар посматрач, те му би по
верено да у заједници са Касинијем IV и ЛежiiR
дРом провери положаје париске и ГРинУИЧК:е qд
серваторије, а nотом је отишао у Шпанију да м~и 
део меридиана између Rodez-a и Барцелоне. То зе 
било 1792, за време велике револуције. На rryтy кроз 
Француску ухапсише га револуционари, мислећи 
од њеrових инструмената да су неке справе опасне 
по љих. Касније, пошто је дошло до рата између 
Француске и Шnаније, заробе га Шnанци, те је 
једва ycneo да се преко Италије врати У своју 
земљу. После више година опет је отпутовао за 
Шnанију да би довршио своја посматраља и на
ставио мерење меридиана до Балеара, па је .У Шпа
нији и умро. 

Н. Ј. 

Трагаље за ситним Земљиним сателиткма. 

Пре пола века В. Х. Пикеринr (Pickering) спро
вео је систематско трагаље за дРУГИМ, ситним 
Земљиним сателитом. Његово трагаље остало је без 
икаква резултата, и он је отуда закључио да такав 

сателит не постоји. . . 
Према једном америчком извештаЈу, питаље Је 

поново покренуо Клајд Томбаух (Clyde Tombaugh), 
који је открио Плутона. Неки истраживачи сма
трају да сићушни месец, од око 30 Jt пречника, 
треба да nостоји на даљини од највише 18.000 KAI 
од Земљине ловршине, па је Томбаух започео си
стематско фотографско трагаље за таквим објек
том, користећи притом један специјални телескоп 
од 20 CJt пречника. За потхват на Лауел опсерва
торији (Lowell, Flagstaff, Аризона) заинтересована 
је и армија (Army Ordnance Corps). 

(ЈВАА, N~ 7, 1954) М. Б. П. 

Постанак Сунчева система. 

Недавно је објављена нова теорија о поставку 
планета. Теорију је поставио Др Доналд Х. Менцел 
(Menzel), астроном Харвардске опсерваторије (Hю·
vard, SAD). Теорија почива на претпоставци да с~· 
од Сунца одвојила огромна лротуберанца, величине 
5 Јупитерових маса. Магнетски ефекти, најпре, са
чували су је од распадања због тзв. Рошових (Roche) 
и других сила, а затим, nренети обртни моменат са 
Сунца на џиновску лротуб'еранцу. По речима Др 
Менцела, "модел је, међутим, nотпуно спекулативне 
природе и захтева одговарајућу анализу npe него 
што заслужи било какву пажљу". 

(ЈВАА, М З, 1954) М. Б. П. 

Americka astronauticka federacija osnovana је u 
C:ikagll, 4 jllla 1954 godine, na sastanku kojem su 
pгiзustvovali pгetstavnici sedam manjih americkih ra
ketnih ili astгonautickih dгustava; Reaction Reseю·ch 
Society iz Glendale-a, Kalifoгnija, MIT Rocket Rese
at·ch Society iz Cambгidge-a, Masacuzets, Chicago 
Rccket Socjety, Philadelphia Astгonautical Society, 
Pacific Rocket Society iz Los Angeles-a, Kalifornija, 
Society fог the Conquest of Space ј Stю·dusteгs. 

Za pгetsednika ove Federacije izabгan је А: Ce
ringeг (Zaehringet·), fizjcaг iz Detгojta а za sekretat·a 
- Rinehart Potts jz Filade!fije. 

Ova federacija uclanila se u IAF ј росесе u naj
skorjje vreme s izdavanjem jednog strucno astronau
tickog _casopisa kojj је. Amнici vec odavno nedostajao. 

(Још-nа! of Space Fiight, br. 9/1954) 



1 ako је Secchi jol u XIX veku govorio о .nerav
ninama na rubu Sunca, lzve~tajl о savremenJm po
IIJUitranjlma ovoga tenomena l!esto su primani veoma 
lkeptlmo. Metfutlm od god. 1951 na owmo sve su l!e-
161 lzvdtaji о posmatranlm !zЬOCinama na Su!!l!evom 
ruЬu 1 to od strane raznlh poвmatrata u razn1m m~
ttlma na Zemljl. Tako Waldmeier (Ziirich) opisu~e 
jednu neravnlnu posmatranu 6-111-1953. Na~ito ~е 
prl torne lnteresantna okolnost jer је Waldme1er prl
znatl posmatral! Sunca, а fenomen- је uocio svega 
1 put u toku svoga 20 godijpjeg posinatranja Sunca. 
Ovu neravnlnu otkrlo је u jutru na 1/2 sata ровlе 
lzlaska Sunca, prllikom postavljanja celostata. Usl?~i 
posmatranja su toga dana Ьili izvanredno povolJ.ПI. 
hЬOCina se brzo smanjila а trajala је svega nekolik~ 
mlnuta. Vlsoka је bila oko 5000 kilometara. Ni S!~J 
nl Ьоја nisu јој se razllkovali od susednih partJJa 
Sunl!evog ruьa. Pojava nlje mogla Ьiti prouzrokovana 
nikakvlm faktorom Zemljine atmosfere. Tako isto iz
Jleda ne stojl nikakav prdces na Suncu u vezi sa 
pojavom. Koronogratom nisu bile ustanovljene ni
kakve neoЬII\ne pojave u koroni а i aktivnost Sunca 
nlje Ьlla narol!lta, upravo toga dana nije Ьilo pega. 
Waldmeler mlsli da је izЬol!ina mozda prouzrokovana 
padanjem meteora na Sunce ili mozda Ьliskim pro
lazom pored Sunca nekog nebeskog_ tela. 

(Sky and, Telescope, Januar 1954) 
R. D. 

8uclvojna mo6 C!ovei!Jeg oka 

Н. LeiЬowitz је u· universitetskoj labctratoriji 
V\skonzlna (USA) ispitivao koliko razdvojna moc na
lega oka zavisi od polozaja objekta koji sluzi kao 
merllo. Za ovakav objekat upott·eЬJjavao је resetku 
1 ustanoVio da је razdvojna moe oka oko 7% \reea 
ako su lin)je na re~etki postavljene horizontalno Ш 
vertlkalno nego Ji kad su nagnute. Ova se razlika po
vel:ava sa prel!nikom zenlce а niukoliko ne zavisi od 
stepena osvetljenosti. Resдltat Ы mogao Ыti od inte
resa 1 za astronomiju u vezi sa vizuelnim posmatra
njima jako Ьliskih komponenata dvojnih zvezda ili 
flnlh detalja na planetama. (0 ovome је Duтkovic go
vorlo na jednoj od sednica nasega drustva, 1952). 

(Sky and Telescope, Jan. 1954) 

R. D. 

Za ispitivanje koтpletnih snaznih тaketnih то- ' 
tora, amer.ll!ko ratno vazduhoplovstvo slufi se veli
kim probшm ~tolo~ u bazi Edvards, Kalifornija. Naj
ve61 od DJI.h VISok Је preko 30 т i moze da primi .mo
tore s pot1skom do 230 tona. 

(Weltraumfahrt, br. 3/1954) 

lедво ~ерско ракетно дPYurrao 

V северноамеричком граду Глендалу жив 
ради т.зв. ,.Пацифик-ракетно дРУШТВо" 0 . и и 
стављено · но Је са

од људи свих nрофесија као лека а 
трговаца, .механичара, домаhица и дру~их мЈ, : 
њима nостоЈе и стручњаци на nољу ваздухоnл~вств~ 

Чланови овог &.\fатерског друштва граде мал~ 
ракете, али иnак се то не ради 0 мо ел м 
играчкама. Њихове ракете nете" .. д И а '"' • ... ада не тако 
високо као велики ,,Викинг" али иnак довољно 
добро да би се из таквих ексnеримената извукли 
корисна заnажања и закључци. 

Чланови Пацифик-друштва су. у току OFalja· , 
који се дешавају на пољу ове гране- техни~е о~ а 
сваког месеца одржавају састанке којима обичн~ 
руководи неки од nознатих стручњака као д 
Ридл, немачки научник који се сада налази у tA.~' 
или Г. Хирд, nисац научно-фантастичних роман ' 
кз области астронаутике и други На ~. а 

· """ састан-
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има расматрају се техничка питаља у вези са 
~и у васиону као и медицинска nит~ња у вези ле. 
пробле..\fИМа издржљ~ости човечизег органИзм~а 
Мада их све интересуЈе ипак се може рећи да с · 
највише заинтересовани за градњу и исnаљива У • ње 
ракета. 

у пустињи МQјаве, ~еколико стотина миља 
0 Лос Анђелоса, налази се Један ограђен nростор д 

пичине једног акра .. Ово је ,.полигон" Пациф:: 
дРуиrrва. На том месту су изградили две бараке 
један бункер и неколико rорњева за исnаљивањ~ 
ракета. Овде они исnитуЈ:r нова горива, уређаје за 
телемерења (помоћу КОЈИХ се из ракете у лет 
nреносе на земљу мерни подаци радио-путем), р/. 
гИС11'Раторе висине, радар за nраћење ракете и дР. 

Пре него wто се nриступи rрадњи, воде с 

дискусије о nојединостима •. после чега се раде nла: 
нови. Појединци се задУЖУЈУ за извођење nојединих 
елемената ракете. Обично се рад 0д13ија no nриват. 
ним радионицама, Г"рражама и на . дРУГИ..\1 ~е стима, 

Сл. 1. Ракета XE>F-23 (лево) и бустер (десно) 
пре nостављања у торањ за исnаљивање. 

Трајање градње може се отегнути и неколико ме
сеци, као што је то био случај са задњим nројектом 
XDF-23.' Ова ракета има комбинацију чврстог 11 

течног горива, наиме гориво јој је гума а оксидатор . 
тсчан кисеоник (ракета која је nретходила имала Је 
н.nр. за гориво дрво уз течан кисеоник) . БРОЈ 23 
означава редни број ракете. 

Поред ексnеримената са дрветом и гумом чла
кови су још ,nокушавали да за гориво уnотребе и 
друге чврсте материјале као nарафин, nамук и дР· 

Поменута ракета има око 10 см у пречнику ЈЈ 
око 1,8 м дужине. Гума је уливена у обликУ шуn
љег цилиндра у алуминијску комору сагореваЈьа. 
Течан кисеоник се убризгава под nритиском од око 
20 ~тмосфера кроз централну рупу на nредњ~~ 
краЈу коморе. Након nаљења гума сагорева као ш 
би сагоревао и бездимни тоnовски барут, дајуi\И 
добар nотисак и стабилан рад. Ова ракета носн ~ 
св?м носу мали радио-nредај ник, регистратор висИ!! е 
ТаЈмер и nадобран. ·тежина ракете са горивом Ј 
око 15 кг. Да би се ракети дала већа брз~r!lа !!Э 
с1:арту nридодаје јој се једна nомоћна - бустеР 
ракета која отnада чим истроtuи своје гориво. ова 
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помоhна ракета има дУж.ину ·1,3 м, nречник око 

6 си, тежину 15 кг (р~чуназући ту и барутно гориво) 
потисак 250 к~ У тразању 6/10 секунде. ' 

Екипа коЈа. врши исnаљивање има на Гlлавама 

111лемове на КРЈИ..'Ј!а су разним .бојама означени чи
Ј{ови, односно задУжење дотичног. Међу њима no
c:rojи диРеКТОр ·опита, шест чланова - вршилаца 
исnаљивања, сиrурносна полиција и др. Исnаљивање 
је nристуnачно nублици, тако да је задњем оnиту 
!УРисуствовал·о 125 пQсматрача. 

Сл. 2. Из бУ'нКера се командУје ,.nали" и снима 
старт ракете. 

Бустер се nоставља у дну торња на њега се 
nостави ракета и везује се систем за' nаљење. са 
бункера се сnушта зелена застВ!ва, а nодиже жута 
11ГГО зе знак да •се nристуnа nуњењу ракете гори

вом. Сви, · осим надлежних за nаљење и фотографа 
склања;t_У се у заклон. Резервоар <;а течним кисео
ником се издиже и из њега се nущта течан кисео

ник у мотор, што траје око 10 минута. Након овог 
сnушта се жута а nодиже црвена застава и nостав

љ.а носни део ракете. Посада се nовлачи у бункер 
одакле се манометар код. ракете посматра догледом. 

Сл. 3. V лету се ракета прати визуелним nутем 
и · радаром 

Када nритисак течног кисеоника достигне 20 атмо
сфера, nочиње се nреко звучника са бројањем 
секунда 30, 29 . . . И код "to секунде исnаљује се из 
11!1Штоља црвена сигнална ракета. На реч ,nали" 
nритиска се дугме и ракета са бустером nолеће 
остављајући тра!Ј белог дима. 

Ако су све nриnреме извршене добро онда he 
ракета nродУжити nењање са буком за време док 
се бустер буде cnyurrao nадобраном ка земљи. До-

Сл. 4. Нису сви оnити ycnellll!И. Ракета је ексnло
дирала на старту, наводно, што један одговорни 

вентил није био добро конструисан. 

стигнута висина може бити неколико миља а бр
зина чак и надзвучна. Путања ракете се nрати 
радаром. При nовратку ка земљи на 1.500 метара 
nутем ексnлозивног завртња ракета се ломи на два • 
дела који се независним nадобранима сnуштају на 
земљу. Посада са ,.Џиnом" одлази да трага за сnу
штеним деловима ракета. 

Друштво nланира да убудУће организује три 
јавна nаљења годишње. У међувремену на nриnре
ми ракета и решавању насталих проблема друштво 
користи noмoh својих талентованих сарадника из 
области фотографије, машинства, радио-технике, 
астрономије, хемије и др. Мисле да ће оваквом nо
nуларизацијом ракетне технике усnети да баш из 
њихових редова будУ први добровољци за nут на 
Месец, дабоме, када за то буде време. 

Физиологија ~tеђупланетарног лета 

Отворени састанак Британског међуnланетарног 
друштва (British Inteгplanetary Sooiety) у зимском 
nериоду nредавања, са темом ,,Медицински осврти 
на лет изван атмосфере" одi:>жан је 6 новембра. 
Предавач је био nуковник америчког ваздУхоплов
ства Р. А. Campbell, nионир у области међуnлане
тарне медицине. 

Предавач је рекао да смо ми допрли до стварних 

граница атмосфере. Највиша тачка до које је човек 
досегао износи 83235 jt (25000 m) и то nрошле го
дине авионом ,.Skyrocket" са ра-кетним nогоном. На 
овој висини притисак ваздуха износи 18 тт жи
виног стуба и изнад авиона остаје нешто исnод 30fo 
атмосферског nритиска. 

Веће висине nостизане су помоћу ракета, чији 
nутници нису били људи, већ животиње. 

Опитна ракета "Aerobee" у лету од 17 мин., но
сећи два мајмуна и два миша, достигла је висипу 
од 190000 jt (58000 т). Укуnан атмосферски nрити
сак иЗнад ове ракете износио је 0,050fo. Достигнут 
је nрактично ван-атмосферски nростор. 

Лет на врло великим висинама није био неса
владљива физиолошка преnрека, али тамо се ис
nречило несумњиво много других nроблема. 

Ови се деле у три груnе: 

1. Проблеми везани за nостизање великих бр-
зина; 

2. Проблеми који настају услед нестанка осо
бина атмосфере које одржавају живот; и 

3. Проблеми које изазива губитак особине атмо
сфере да буде заиrгитни слој. 



BJI(IИJIII веопходва за одвајаље од Земље може 
дос:'rИЈ'11У'1' у вр.~~о кратком времену при осред

.,_ уС~рзаљиМа. Тахо . нвпример при убрзаљу З (Ј 
(три пута већим од убрзаља Земљине теже) по
tребва брGива се постиже за само 9 .аvи. х 31 се1С-, 
а при 10 g време извоси 2 .av11. и 6 С"'- · 

Неувежбаkа особа која се налази у полу-леже
Ьем ставу може да из.цржи чак 10 g неколико ми
IЏ'Ј'&. Она може да разговара, била би умно свежа, 
)~МаЛа би неумањену покретљивост руку и зглобова. 

Међуrим, потребно би би.11о да се учврсти глава 
\'80 да правац убрзаља делује под правим уrлом 
IIPfJI8 пииији која спаја полукружне канале У 
ушима, иначе би се могла појавити врло снажна 

ЈIРТОГЛВЈIИЦ/l. 
После преставв:а потиска настаје слободан лет 

~дносио настају услови нулте гравитац~е. Ове 
_Ј'слове је немоrуће остварити у лаборатори]у, те и 
тnщаји слободиоr лета остају у ~иров:ој области 
аретпоставiОf. • 

Највећи цроблем · је недостатак оријентацИЈе и 
координациЈе. Нормално се јављзју три вида ори
јентације: визуелна, кинестетичка (тј. напетост ми
шића) и ова која долази од полукрУЖ!П;!.Х канала. 
Задя.а два вида зависе од дејствујуће гравитационе 
силе, тав:о да у слободном лету остаје као моrући 
вид једино визуелна оријентација. Ово може да 
створи извесну пометљу код човека. Овакви услови 
били су недавно остварени у авиону за велике бр
зиНе к висине за нешто више од 30 сек. и мада су 
ПИЈIО'I'И осетили неке неуобичајене промене к ути
ске, IЬ!ло је доказаН'О да је моrућно да се човек 
прилагоди овим условима. 

Друrа велика тешкоћа долази од аеродинамич
ког загреваља, што је већ постојећк проблем над
.uучних петилица. Температуре опла:rе моrу бити 

' врло високе, али температура кабине би морала 
бити врло прецизН'О ограничена. Особа у добром 
з.црављу и обучена у лако одело може да ради ла
rаик посао свеrа око 55 .AIU"Њ. при температури од 
во•с, а овај се временски размак своди на 20 .AIU'Њ. 
при 115•с. . 

Друrа група проблема, везана за смаљеље пар
цијалног притиска кисеоника св висином, била је 
.цуrо предмет изучавања ради тоrа што се јавља 
као проблем к код нормалних летилица. Изнад ви
сине од 55000 ft (16500 m) живог може да се одр
жава само око 15 сек. под условима који 'тамо вла
дају. На !IИСИИК од 60000 ft (18000 m) притисак 
кспареља крви једнак је спољљем притиску, тако 
да кључање може да доведе до разараља. 

За лет на великим висинама, или ван атмо
сфере, биле би нужне потпуно херметичне кабине 
под притиском, са заменом издисаног угљен-диок

сида кисеоником, и увођељем по потреби кисеоника 
из резервних боца. 

Трећа група проблема није постала тако зна
чајном за уобичајене авионе. Атмосфера нас иrrити 
од многобројних ван-земаљских појава . Атмосфера 
пречишћава Сунчеве зраке, зауставља космичко 
зрачеље и за.цржава огроман број метеора. 

Многи нови проблеми ће се појавити пре неро 
што задњи траrови атмосфере не буду остављени 
позади. 

Ради заwтите од ултра-виолетних и инфра- . 
црвеЮ!х эракова на све прозоре неопкодно је да 
се поставе специјаЈЈни заштитни пречишћивачи. 
Ово је релативно мапи проблем, док заштита од 
метеора и космичког зрачеља неће бити тако једно
ставна. Брзине метеора крећу се између 6 и 40 миља 
у секунди, али на срећу већина метеора су врло 
сићушни и вероватноћа пробијаља окпопа летилице 
Је врло мала. Космички зраци су далеко више не
познати чиниоци. Познато је да извесни од нај
~их зракова ~ory да узрокују разорне повреде 
ка ЖИВО] матерИЈи, а.nи се мало зна о љиховој рас
подели У ван-атмосферском простору. Поуздано се 
може рећи да лет непосредно изнад атмосфере неће 
бити тако хазар.церски, али да је иnак неопходно 
прибавити више података о расподели космичких 
зракова пре било каквог ризиковања о даљем лету 
1 простор. 

(Ј'ИсЬt - 28 новембра 11154). 

'FnrP.М>JI11'180Т& рефnе&ТЈIВИОСТ Месеца. 

ЧасоПИIС Joumal of Research, 51/2/, авrуст 1953 
орrан нациовалН'Ог бироа, донОСЈ;Ј . члана к Ралф 
Стара и Расел Џонстона (Ralph Staн:, Russel John
ston), интересантан за селеН'О~афе: .,Ултраљуби
часта спеюrрална эрачна енерrиза, рефлектована са 
Месеца". 

Стар и Џонстон мерили су релативне интензи-
тете рефлективна зрачења са Месеца У облас-rи 31О 
до 530 .а 1' (милимикрона), помоћу спектрометра и 
фотоелектричног региструјућег уређаја. добиаену 
криву они су упор~дили . са . кривом распореда СУн
чеве зрачне енерrизе, ко]а ]е изведена на Климакс 
(Climax) опсерв~торији 1950 rодине. Обе криве биле 
су веома сличне за многе таласне дужине, али су 
постојале и мале разлике У ултраљубичастом делу 
спектра. АуторИ су тада нацртали криву која по
казује праву релативну . спектралну рефлексију 
месеца. Та крива показуЈе ове три рефлектиане 
карактеристике Месечеве површине : . . 

1) она има маљу рефлективност на краћим та
ласним дужинама; 

2) између 380 и 390 .м; 1' постоји апсорпциона 
линија; 

3) оЏЈтар прекид на 360 .AI !'- означава неки спе-
цијални састав. . 

Ове три чиљенице интерпретиране су као ин

дикација површинског материјала сличног жућка
сто-стакластом саставу. Извесна ·силицијумска ста
кла показују прекиде који моrу објаснити карак
теристику (3); ма:11ени садРжај гвожђа био би 
објашњење за (2) и протумачио би слабу жућкасту 
боју;; мали албедо (7.3 процента) и велика топлотна 
размена иду потпуно у прилог овог закључка. На 

основи тога Стар и Џонстон закључили су да се 
Месечева површина, делимице бар, може састојати 
од распрашених стакластих силиката. А силикати 
су врло распростраљени у Земљиној кори. 

Споменути састав Даје неке нове појединости и 
потврђује раније сугестије о знатном садРжају си
ликата у Месечевим континентима (Spurr и дР.). 
Аутори, међутим, истичу да се због испитивања 
опште рефлективности са Месеца, а не са неке 

.огра-qичене области њеrове повр!llине, резултати 
првенствено односе на сјајне континенталне масе, 
јер су маље рефлективна ,.мора" учествовала у ре
лативlfо малом износу анализиране ·светлости. 

Слична, али знатно пот.пунија испитиваља одабра
них малих области Месечеве површине пружила 
би занимљиве податке и помоFла објашњењу струк
туре и порекла површина "мора" на Месецу. 

(ЈВАА, М 6, 1954) М. Б. П. 
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RAKETE PREVOZNA SREDSTVA BUDUCNOSTI 
od Hans-a К. Kaiser-a. 

Istorija, razvoj i rad raketa to su osnovna izla
ganja u ovome delu, koje ima za' cilj da objasni osno
ve raketne tehnike. 

Delo daje istovremeno pregled razvoja raketa d_o 
da!'-asnje epohe i njihovu pr.imenu danas, prikazujuci 
ne1zmerne mogucnosti o.ve tehnike. 

. Drugi deo је posveeen osnovnim postavkama i ne
klm .prostim odnosima raketnog pogona. Auto1· po
kazuзe kako se dolazi do ednosa V/c = !n м .. ;м, , 

• gde је (V) konacna 1>rzina rakete, (с) brzina isticanJa 
' gasova 1 (Мо) i (М,) pocetna i konacna masa rakete. 

Knjiga је opremljen·a mnogim crtezima i fotogгa
fljama. Delo је dragocen dokumenat za prilaz pi·?· 
Ьlemima mettuplanetarnog leta i donosi mnostvo sl'ec-
no sjedinjenih podataka. . 

U prvom prilogu data је potpuna lista del_a koJa 
su do sada izi~la ро ovom pitanju. Drugi prJiog Ј~ 
ustvзri mali specijalni leksikon koji ovo delo сЈПI 
izvanredno korisnim za rad. Ј 

(Technique et sceince aeтonautique N2 3, 1954 

dс~ир..о.по..,пске йо.јаЬе 

Пошто смо за rодину дана излажеља .,Васионе", 
уз редовне податке о Сунчевом систему, обишли 
једном небо и упозн;1ли извесан број објеката чији 
се подаци за ово време нису мноrо изменили, они 
ne изостати из ове рубрике а да она ипак не из
·rуби у свом садРжазном обиму. Реч је о подацима 
о .двојним и проlуfенљивим звездама, звезданим ја
тима и маглинама. Судећи IIO скромним инструмен
тима наших аматера - посматрача, изr'леда да смо 
се, за први мах, упознали са довољним бројем ових 

објеката. У идУћ~ бројевима доносићемо пода'l'Ке 
о већ познатим објектима, само са више детаља и 
евеН'ђ'аЈПfо фотографија. 

Засада ову рубрику проширујемо предвиђеним 
положајима и појавама код Јупитерових сателита, 
а из области звезданог сис:т~ма! са више поједИН'О
сти описане су промене СЈа]а неких променљивих 

, звезда. 

·' 
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Сп. 2. 

ОД ОКТОБРА 1954 ДО МАРТА 1955 

Стрепца 22 новембра 

Јарца 22 децембра 

Водопије 20 јануара 
Риба 19 фебруара 
Овна 21 марта 

Помрачења Сунца и Месеца 

25 'децембра - прстенасто помрачеље Сунца 
видљиво је као прстенасто на линији која почиње 

. У југоисточнтом делу Атлантског Океана, прелази 
преко југа Африке, Индијског Океана и Индоне
зије. Као делимично помрачење је видљиво из једне 
шире области која обухвата Јужну Африку, антарк
тичку обалу Индијског Океана, Малајски АрхИпе
лаг и Аусч>аnију. 

3.6 

4.0 

4.3 
od 2d 4а 6d 

Сп. З 

Сл. 4 



h hm h m h.m h m h m h m hm 
h m llm m 

17 2~ 5 38 17 22 5 35 17 20 5 33 17 19 5 29 17 15 
1 5 З9 5 45 17 01 5 40 16 58 

11 5 51 17 04 5 5U 17 04 5 48 17 01 
5 57 16 44 5 52 16 41 

21 6 05 16 46 6 03 \6 46 6 оо 16 44 

16 29 6 \8 \6 30 6 16 1б 27 б 11 16 28 () 06 16 26 
1 6 21 6 16 15 б 19 16 13 

6 35 16 15 6 32 \6 \б 6 29 16 15 25 
11 16 05 6 37 16 05 6 32 16 03 
21 6 49 lб 04 б 46 16 06 6 42 

7 02 15 58 . 6 5') 16 оо 6 54 15 59 б 50 16 оо б 44 15 58 
Децембар 1 15 57 7 01 15 58 6 54 15 57 

11 7 14 15 м 7 10 15 58 7 05 
21 7 21 15 58 7 17 16 (Jl 7 12 16 оо 7 . 08 lб 01 7 01 16 оо 

31 7 23 16 04 7 20 1б 07 7 15 16 07 7 11 Lб 07 7 04 16 06 

1 9 5 5 

1 7 24 16 05 7 20 \б 08 7 !~ 16 07 7 11 \б 08 7 04 1б 06 
.Га н у а р 

11 7 22 16 1б 7 19 16 19 7 14 1б 17 7 10 1б 19 7 04 1б 17 

21 7 17 16 29 7 13 \6 31 7 09 !б 30 7 05 !б 31 б 59 16 29 

Фебруар 1 7 05 16 44 7 02 lб 4б б 58 . tб ·44 б 55 \б 45 6 49 t'б 43 

11 б 53 17 оо 6 50 17 01 б~ 1б 59 б 43 lб 59 б 38 16 57 . 

21 б 37 17 15 6 35 17 15 б 31 17 13 б 29 17 !З 6 24 17 10 

м 8 р т 1 б 22 17 2б б 21 17 26 6 18 17 21 6 15 17 24 б 10 17 20 

11 б 04 17 40 б 03 17 40 б ·ОО 17 З7 5 58 17 Зб 5 54 17 32 

22 . 5 45 17 54 5 44 17 53 5 42 17 '50 5 40 17 48 5 37 17 44 

31 5 25 18 07 5 25 18 06 5 23 18 03 5 22 18· 01 5 19 17 57 

Месечеве мене 

- -
Мена 

·1 
Октобар 

1 
Новембар ј Децембар ·1 

Јануар Фебруар 
1· 

Март 

d h m . d h m d h m d h m d h ·m d h m 

Прва четврт 5 б 31 з 21 55 
Пук месец 12 б 10 10 15 29 
Послед. qетврт 18 21 з о 17 10 З2 
Млад месец 2б 18 47 25 15 30 
Прва четврт 

з 10 56 1 21 29 . 1 ,1З 40 
10 1 56 8 13 44 7 2 43 . 8 16 41 
17 з 21 15 2З \З 14 · 20 40 16 17. З б 
25 8 З3 24 2 06 22 1б 54 24 4 42 

З\ б 05 30 21 10 

Месец у itеригеју: 13 окт. 13 Ь; 10 нов. 14 Ь; 9 дец. 
3 h; 6 јан. 10 h; 2 фебр. 20 h; 
27 фебр. 14 h; 26 март 17 h.-

Месец у апогеју : 28 окт. О h; 24 нов. 1 h; 21 дец. 10 ll; 
18 јан. 04 h; 15 фебр. 01 h; 14 
март 22h. 

Оку лтације сјајниЈих кекретница 

~--· .. 
Звезда 

.,; . CD .. Датум tig "'" """' ·о о'- Суботица 
с:"' с: с:» 

, 
о h m 

Фебруар 3 1 Geml 4.3 D 1З2 16 4б.4 
4 р. Geml З.2 D 140 2 1б.8 

1 
4 р. Geml 3.2 R 248 3 02.З 

Планете 

М'ЈЖ11Р -:- Почетком ~жтобра се налџ~и источно од 
Сунца. 'У највећо] источној ело!П'ацији (26° од 
Сунца) налази се 6 октобра и тада је видљив 
увече на заnадУ nри залазу Сунца. Ту је nри
видне величнне 0.3 и nривидног nречника 6 "7 
18 оК'l'Обра Је У застоју после чега nочиње · д~ 
се в:реће ретроrрадно, ка заnаду, да већ 29 ок-

1 

в р е м е п . о ј а в е 

Нови Сад 

1 

Београд 

1 
Крагујевац 

1· 
н и ш 

h m h m h m h m 
1б 4б.4 \б 47.3 1б 48.0 \б 49.3 
2 18.б 2 19.4 2 2t.O 2 22.3 
з оз.з 3 ОЗ.8 з 04.б з 05.4 

тобра дође у доњу конјункцију са Сунцем. 
Наставља кретање ка заиадУ до 7 новембра, 
када је у застоју, али. како се Сунце помера 
на исток, растојање између њих расте и МерКУ~ 
се 15 новембра поново може посматрати на 19 

западно од Сунца, •но. сада ујутру над источWЈМ 

----------------~~-------------·~ 
хоризонтом. Прmщдие вепИЈЈине је -о.4. После 
овога Меркур се све. теже може посматрати и 
ускоро се _губи У nр~идн~ј близини Сунцв, 25 
децембра зе У rорњо] конзункцији са Сунцем 
nосле децембарске горње конјункције са Сун~ 
цем, креће се ка истоку до 28 јануара када га 
можемо посматрати на 18° од Сунца с вечери 
над западним ХQризон.том. Привидне величине 
је -0.8. Наредних дана се растојање између 
Сунца и Меркура све више смањује јер се 
Сунце у свом .кретању nриближава Меркуру 

• а у?рзо послt; застоја (3.II), кад .Меркур почињ~ 
св<?Је ретроrрадно кретање, долази до конјунк
цизе са Сунцем (12;II). 11 марта М!'!ркур је опет 
видљив у свом н~звеhем западно\\1 удаљењу од 
Сунца, с<~ода као з_утарња звезда над источним 

хоризонтом. Привидне величине је +0.4. 

Ве-п~а. - 'У октобру (11-ог) достиже свој ~ајвећи 
сзаз -4.3 nривидне величине. СуFЩе јој се по
степено приближава, а после застоја, 25 окто
бра, креће и она ка западУ и убрзо nрестаје 
да буде. вид~ива У. ПЈ?ИВИдној близини Сунца. 
'У до~ОЈ конзункцизи зе 15 новембра. 'У децем
бру Је видљива као ,,Зорњача" пре излаза 
су;ща на . ~стоку, 'У наредн'Ом тренутку свог 
назвећег сзаза (21 децембра) види се као звезда 
-4.4 привидне величине. Тада се ·у дурбину 
види у фази "последље четврти" привидног 
пречника 41".0. 'У јануару (25~ог) је у највећој 
елонгацији (47° западно) од Сунца. Видљива је 
чmава три сата пре излаза Сунца а због ње
ног в~ликог сјаја (-4.1 nривидне величине) лако 
ћемо зе тада препознати као најсјајније небеско 
тело над Јrоризонтом._ И у мањем дУрбину се 
тих дана Бенера може видети у фази "последње 
четврти" привидног nречника 25''. После овога 
Венера се приближава Сунцу и наставља своје 
кретање у љеговој привидној близини те по
стаје невидљива. 

Марс - До краја rодине видљив је увече на jyro
. западном небу. Пролази кроз сазвежђа: Стре
лац, Јарац и Бодолија, Лако се може nрепо
знати међу осталим, слабијим, звездама по ка
рактеристичној црвенкастој боји и сјају који 
му се мења од -0.4 до --0.8 nривидних вели
чина. Пошто се после. овогодишње опозиције 
Марс нагло удаљује од Земље, nривидни преч
ник му се за ово време смањује од 11 .п8 на 6."6. 
Почетком 1955 видљив је одмах по излазу 
Сунца на западном -небу . Креће се ка истоку 
кроз сазвежђа Рибе и Ован. Привидне вели
чине је +0.9 (почетак јануара) и +1.7 (крај 
марта). Привидни пречник му се у овом раз
добљу мења o:n; 6."4 на 4."4. Како се Сунце nри
видно креће брже од њега, Марс ће се ускоро 
изгубити у вечерњем сумраку. 

Jynuтep - Налази се rраници сазвежђа Близанци 
- Рак. Кре!;.е се nрво директно, ка истоку, 17 
новембра је у застоју, мења смер кретања и до 
краја године описује скоро полQвину "петље" 
на својој привидној геоцентричној путањи. При- · 
видне величине је око -2, док му се nривидни 
пречник мења од 33."8 до 42."8. Излази све ра
није у првој половини · .ноћи тако да је крајем 
године видљив скоро целе ноћи. 15 јануара је 
У опозицији са Сунцем. ВидљИв је nреко целе 
ноhи: увече на истоку, изјутра на западУ. При
видне ве;Личине је -2.2 а како се у опозицији 
nриближио Земљи на 636 милиона километара, 
nривидни поларни nречник му је 43."2. До 16· 
марта Јупитер се креће ретроrрадно, тада је у 
застоју, · а после овога наставља директно кре

таље не напуштајући до lq)aja тромесечја са
звежђе Близанаца. Занимљива је конјункција 
ЈуПИ'!'ера с 'Ураном 6 јануара када ће се обе 
планете моћи истовремено видети у пољу вида 

мањег астрономског дурбина. 

Са тур-п - . Налази се у близини Сунца у сазвежђу 
ваrе. Како му је конјункција са СуfЩем 15 но
вембра, није видљив током последљег троме-

сечја 1954. До 1 марта је директан. После овоr 
датума, nриближавајући се оrrозицији, почиље 
да се креће ретроградно. Привидне величине је 
+0.7 и мирноrа сјаја те се лако може запазити 
међ;У слабијим околним звездама. ТокQм троме
сечза излази све раније у .цруrој rrоловини ноћи. 

Ура-п - На граници је сазвежђа Близанаца и Рака. 
Целог последњег тромесечја 1954 је приближно 
на половини растојања између х Близанаца и 
~ Рака. Креће се до 3 новембра директно, а 
затим ретроrрадно. Крајем године видљив је 
већ преко целе ноћи. 'У опозицији са Сунцем 
је 16 јануара. 'У том тренутку удаљен је од нас 
2640 милиона килQметара. 'У дУрбину се може 
за·пазmи као диск шесте привидне величине и 
3."6 nривидног nречника. Најлакше ra је про
наћи приликом конјункције са Јуnитером 6 ја
нуара. 

Неnту-п - Налази се у сазвежђу Девојке. 
Пљуто-п - Налази се у сазвежђу Лава. 

Појаве у Сувчеву сисТему 

h т о 

Окт. 6 О 47 Марс у конјункцији с Ме-
сецом 3 59 s 

6 5 Меркур у највећој елонrа-

цији 25 32 Е 
8 5 Јупmер у конјункцији с 

'У раном о 21 s 
11 9 Венера у највећем сјају 
17 } Ориониди 19 
18 13 Меркур у застоју 
19 3 07 'Уран у конјункцији с ме-

сецом 2 13N 
19 4 53 Јупитер у конјующији с Ме-

сецом 1 58 N 
25 20 Венера у застоју 
29 о 15 Венера у конјункцији с Ме-

' 
сецом о 41 s 

29 22 Меркур у доњој конјункцији 
са Сун'цем 

Нов. 4 15 'Уран у застоју 
4 20 28 Марс у конјункцији с Ме- 5 03 s 

сецом 

5 2 Јупитер у конјункцији са 

СуfЩеМ 
7 14 Меркур у застоју 

12 } Леонидн 27 
15 Меркур у највеhој елонга-

цији 19 19W' 
15 8 Венера у доњој конјункцији 

са Сунцем 
17 9 - ЈуПИ'!'ер у застоју 
24 2 Меркур у конјункцији са 

Сатурном о 25 s 
24 4 06 Сатурн у конјункцији с Ме-

с ец ом б 23N 
24 4 23 Меркур у конјункцији с Ме-

сецом 5 57N 
24 7 56 Венера у конјункцији с Ме-

сецом 2 ЗОN 
25 6 Меркур у конјункцији с Ве-

нером 2 58N 
26 Андромедид.и 
29 Венера у конјункцији са Са-

тур н ом 2 З2 S 
Дец. 8 } Гемини ди 11 

12 19 37 'У ран . у конјункцији с Ме-
сецом 2 З4 N 

12 22 44 Јупитер у конјункцији с Ме-
сецом 2 31 N 

16 Венера .у ко~ункцији са Са-
турном О З9N 

21 10 Бенера у највећем сјају 
21 20 46 Бе!fера у конјункцији с Ме-

сецом 7 20N 
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111 _ _ Прс:те118СТО помра..-е С7вца 

• 11 - Мер&ЈР ., ~ ЕОВ,јуu
ЦЈСЈи са~ 

а--}в~ 
: -; ji Ј~ Ј аовјувЈщt~ЈИ с Ме- 2 18 N 

СЩ11111 
8 • 48 УрiК 1 ковјуurџсји с Ме- 2 28 N 

са: ом 
11 11 - lymmtp у опоаици.!и са 

Суицем 
18 4 11 Clrry1)в у в:он:Јувхцијк с 6 08 N 

Месецом 
18 18 - Вевера У sajвelloj елоиrа- 46 57W 

цији 

88 8 - Меркур 'У вајвећој ело~- 18 26 Е 
цији 

'-1- ...... меркур 1 застоју 
5 7 54 Јупитер У конјуВЈЩИји с Ме-

сецом 2 OBN 
12 10 ...... меркур у доњој в:онјунхцији 

са Сувцем 3 41 N 
24 21 _ Мерв:ур У заСТ?]У 

м _ 1 20 _ Сатурн у засто)у 

а ... 4 17 55 Уран у конјуикцији с Ме- ' 
сецом . . 2 25N 

~11 1 - Мерв:ур у на]већо) ел~нга-
' цији · · 27 27W 

21 З ов· ВенеРа У конјующији с Ме-
оецом 3 56 s 

21 10 36 Сунце улази У знак Овна ; 
пролећни еквmrо_кциј : 

31 16 42 Јупитер у .КОН]УНКЦИ)И с 
месецом 2 17 N 

3i 22 49 Уран у конјуН'КЦији с Ме-
оецом 2 37N 

полоааЈ• Jymrrepoвu caтemrra 

V A'CJIЬIOI таблицама су ПОЈiожаји четири нaj
llella и Јупитеру вајблкжа сателита онако в:ц:о се 
11Ј1Де са Земље астрономским дУРбивом. Кружић 
7 средини свакоr ступца означава саму планету 
док f:1 сателити претстављени својим редним бpo
jlll no даљини од Јуnитера (број 1, на пример, 
IIJ)e1'C'I'Uљa вајб.пюкеr, а број 4 иајдаљег). Бројеви 
с .nue стране кружиhа у стуnцу дају поредак пра
'I'И.IIаца западно, а бројеви с десне стране њихов 
nopeдu источно од Јупитера. Број са звездицом 
188'111 да се тај сателит налази између нас и пла
_. и привидно се пројеnоује ва љу, дов: недо
С'I'М'аl: ~~e~:or броја значи да се одrоварајуhи пра-

• '1'1&1Ј8Ц IIIUI&ЭИ иза Јупитера и није видљив у rом 
tpeli)i'&;f . 

Д.тум/ Октобар 

1 
Новембар 

1 

Децембар 
у аь 45m у 3Ь 15m у 2Ь 30m 

ЗIПЦ исток заnад исток запад исток 

1 

"~" 21~~ 81~~ 2 41 23 82 14 3 124 
3 2• 4 \З З\ 42 321 4 
4 З•421 ~ 34 1 2 З\4 
5 4З 21 421 Ј 234 

в 

~I • ~ 213 2' ~ 143 7 1• 4З2 4 23 241 з 
8 42 13 421 з \' 4З 2 
9 14 2З 423 1 43 12 

10 2143 431 2 4321 

11 21~М М~2! 'I 12 з 14 218 4 41 ' 23 
13 31 24 . 134 4 2Ј3 
14 82 14 1 .QЗ4 241 3 
15 

: ~::. 1:: :~: 
з 2Ј 

16 

3~М 17 1243 81 24 321 4 
18 241 3 .. з 214 2 14 
19 43 1 231 4 1 234 
20 481 2 4• 1 З 2\З4 

21 
Ш~! " ~ ~ 21 ~~ 22 42 3 42 13 з 14 

23 1• 4 :ЈЗ 42 3 3 42 24 4 123 431 2 3421 
25 421 з 43 12 ' 423 1 
211 

Ю~41 4Ю! ~ 41~~ '11 81 24 42 31 4 213 28 . 32 14 14 23 421 3 29 21 4 2 143 4З2 1 30 1234 2 84 431 2 31 1234 1*342 о 

1 

Јануар 1 Фебруар 1 Март 
1_д_•_ту_м~ __ 1_ь_о_о_m __ -+ ___ о_ь_о_о_m __ ·~---23_ь __ 3о_m ___ 

1 

зап:д4 § и1с;ок ј зап4:~ § :сток 
1 
2 
з 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
Ј4 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
зо 
31 

запад исток 

2

~ ~ ~З4 1284 
2Ј 34 

з• 2 14 

31 ~ 24 2• 3 14 
23 4 

4* 1 2З 
4 () 12З 

421 8 3 
42 31 
4Н § 2 
4З 21 . 

4231 

1* 4 о 2З 

4 ~ 123 21 43 
2 З14 

ЗЈ 24 

з 8 214 
З21 4 

§ 134 
Ј234 

21 4З 

24 § 13 
4431 2 

43 21 
З21 § 42 1 

4 23 

Ј3 2 ,. 42 3 
з 124 43 12 

321 4 4312 
23 14 432 1 

2*1• 2Ј ~ ~~4 
134 

13 24 
3 412 

з:~~~ 1 
41 32 
4 213 

42 3 1 

4130 2 1 

43~ 12 3124 1 

32 14 
1 324 

о 

з• i8 
30 

3120 

1234 
34 
4 
124 
4 

~; § ~~ 
4 Ј23 

1. 

41 ~ 2 4 123 
21 42 
2 Ј34 
3 24 . 

2• 3\ 8 4 
32 14 

1 о 24 

8 1284 
21 43 

42 о \3 

431 § 2 43 1 2 
432 1 
413 2 

123 
4 о 3 1 

412 § \3 1 42 42 
31 24 

1• 3 

32 8 4 
13 4 
о 1324 

12 § 34 2 \34 
\3 24 

Затим доносимо предвиђене тренутке . поЈава 
које се могу посматрати код Јупитерових сателита . 
То су ове појаве: почетак и свршетак помрачења 
сателита у Јупитеровој се!Щи, щ>четак и сврщета~ 
ок:ултације сателита иза Јупитера почетак и свр 

·шетак привидног проЛЈаза сателит~ испред планете 
и почетак и свршетак прелаза сенке сателита преко 
Јупитерова диска. Неке од ових појава (пролаз с~~ 
телита испред Јупитера и преЛЈаз сенке (неhе 

0 моћи !ЮСматрати мањим аматерским дУРбинима,: 
напреднијим аматерима ови подаци li.e добро до; 
Значење скраћеница: ПЕ = почетак помраче110_ (еклипое), СЕ = свршетак rrомрачења, ПО == С :::: 
четак ов:уптације, СО = свршетак окултациЈе, I1 за 
nочетак прелаза сенке, се = .свршетак nрел~у~ 
сенке, ПП = почетак пролаза сателита исnред 
nитера и СП = свршетак пролаза. 

. 
1954- број з- .. _____________ _:_ ______ ...:....__ 

ПоЈаве код JJ'DII'I'epoвu сате.и'иа 

о к т о б а р н о в е .. б 1!. р 

Датум / / Сате~ит/ Појава Датум 1 

д е ц е м б а р 
Време 

Време /еателит / Појава Датум 1 Време / Сателит / Појава 
h m h m h m 

1 1 14 1 со 4 о 37 11 п с 3 1 01 11 п с 3 1 1 24 Ј се 
3 28 11 08 11 пп 23 34 1 со nn 5 1 25 3 42 11 се 111 ПЕ 4 о 89 111 со 6 1 оо 11 со 6 о 16 . 11 5 1 24 11 со 7 nc 

7 2 30 1 п с 
1 39 1 ПЕ 7 23 49 11 со 8 

з 45 1 пп 
о 14 1 nп 8 1 02 1 п с 

8 3 10 1 
1 15 1 се 1 54 1 nn со 2 29 1 сп 9 9 3 55 1V по н 3 1 20 1 со 12 11 п с 16 о 05 1 ПЕ 10 3 36 11 п с 13 3 28 11 со 22 06 Ј пп 11 2 58 111 се 14 3 33 1 ПЕ 23 1 12 4 03 11 со 40 се 15 о 54 1 п с 17 о 22 1 15 1 30 1 ПЕ сп 

16 1 08 1 се 
1 04 1 пп 18 1 15 ш ПЕ 

2 24 1 сп 
з 09 1 се 22 о 25 11 ПЕ 

17 2 04 IV п с 
4 20 1 сп 23 1 52 IV п с \б· о 11 111 nn 18 3 35 111 nc 1 59 1 ПЕ 

Ј9 1 18 11 ПЕ 
1 29 1 со 22 43 11 сп 

22 2 10 111 со 
3 41 11\ сп 23 18 1 п с 20 о 52 11 ПЕ 23 50 1 nn 3 24 1 ПЕ 22 о 06 11 сп 24 1 33 1 23 2 03 1 пn се 

3 01 1 · се 
2 47 1 п с 28 22 46 111 се 23 2 51 l1I се 29 о 35 111 24 Ј 27 1 со сп з 19 1 со 30 22 10 11 26 2 01 IV со 24 nn 

3 52 11 ЛЕ 
о 36 1 сп 31 о 09 11 се 28 1 32 1V СЕ о 59 11 28 3 21 11 сп 29 сп 
о 25 11 се 1 11 1 29 2 36 111 по nc 

30 2 1 лс 
2 31 11 сп 3 28 1 се 39 30 Ј 48 Ј ПЕ 3 51 1 3 55 1 nn сп 3 24 111 п с 22 22 1 31 3 20 1 со ЛЕ 

f д.,,. l 
Ј а н У . а Р ф е б р у а р м а р т 

Време / Сателит/ Појава Датум / Време 1 Сателит l Појава Датум / Време 1 Сателит 1 Појава 
h m h m h m Ј 

1 Ј9 39 1 п с 1 18 32 1 по 3 20 06 1 по 19 44 11 со 21 Ј5 1 СЕ 4 19 35 1 сп 20 оо 1 пп 2 18 02 1 сп 20 35 1 се 8 17 28 ш со 18 29 1 се 20 58 11 лс 18 50 11 ПЕ 18 36 11 СЕ 21 41 11 сп 19 50 1V п с 18 42 ш се 6 20 25 111 со 9 18 45 1 ПЕ 21 46 IV со 21 08 111 ПЕ 

1 
10 18 18 1 се 21 59 IV ПЕ 10 21 56 1 по \8 26 1 сп 8 20 17 1 по 11 19 09 1 пп 1 15 17 \0 ш ПЕ 9 19 10 ш п с 

1 
20 \4 1 п с 20 43 ш со 19 47 1 сп 21 20 11 пn Ј6 20 38 1 по 20 15 ш сп 21 24 1 сп 17 17 53 1 пп 20 23 1 се 12 19 49 1 СЕ 17 56 1 п с 21 11 11 СЕ 13 20 33 ш по 18 37 п сп 16 19 17 1 пn 20 48 11 СЕ \8 43 п се 19 30 п по 16 19 50 IV п с 20 09 1 сп 20 01 1 п с 18 20 59 1 пп 20 Ј2 

. 1 се 20 08 ш пп 19 21 45 22 

1 

1 СЕ 20 26 11 по 21 33 1 сп 24 19 08 ш п с 24 18 04 11 пп Ј 7 19 34 1 СЕ 20 20 IV со 18 3\ 11 п с 18 18 31 11 се 22 41 ш се 19 36 1 пп \9 20 13 1V СЕ 26 20 07 1 по 19 50 1 nc 23 21 04 1 пn 27 19 34 1 сп 
25 20 52 11 сп 21 49 11 по 20 43 11 по 17 47 IV се 21 56 1 п с 20 48 1 се 
81 19 10 1 СЕ 24 21 30 1 СЕ 29 20 59 11 се 20 20 11 пп 25 18 41 1 се 31 21 32 ш сп 27 20 43 111 СЕ 

. 
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Овоrа птrа IWio читаоце побтDКе ;vпоонати са 
_.. nрокеiiЉИВим :sвеэдама чије смо основне по
~та да1ЈИ у првом броју 9воr часописа (1953 r.). 
ТО f:1 Р Персеја (Anron) и О"Цефеја. 

· АЈП'ОЛ је еЈ[ЈIИIЈСИа променљива. Ради се, дакле, 
о систеку двојних звезда чија је раван Јфужења 
CJI)"8jll'O ако оријентисана да пролази ЈфОЗ ЗемљУ 
JIJDI врло бпиэу ње. Последица овоrа је повремено 
18Ј[Ј18Јiо8Њ8 једие звезде друrом, збоr чеrа се њихов 
Ј'К11П1И сјај, којИ је само као такав приступачаи 
ПOCIIIIтp&ЊY, • мења. Ове звезде се о.цnив:ују необичво 
правитrом и карав:теристичном променом сјаја. 
Дуже време сјај је C'lllnaк, нarno опада, исто тако 
расте и задржава се на првобитном нивоу. Чест је 
случај 11Ј1. се између ова два минимума може по
сматра'l'И и један маље изразит који се такође по-
18ВЉ& у правипним разиацима. 

Овај тип звезда је довољно проучен и из по
энатоr тока криве сјаја, спев:троскопских података 
и уз nомоћ теорискоr расуђивања за велики број 
еклипсиих променљивих познати су: вепичиие и 
апсолутни сјај комnонената, љихово растојање, 
време круж,!!ња и путање по којима обилазе јеДRа 
око друrе. Код неких парова оваквоr двојн:оr си
стема уС'lВковљено је чак да и саме компоненте 
вису сфере већ да су епипсои;ци. 

Крива сјаја приказана је сп. 1 (стр. 107). Од
мах се моrу препознати карактеристике екпипсне 
променљиве: већи део периоде приближио сталан 
сјај, наrли пад (од 2.2 до 3.5 привиДRе вепичиие) и 
исто тако наrпи nораст сјаја. Између ових !ЩНИ
кума постоји и један мањи (2.3 привиДRе вепичине). 
Дубоки минимуми одrоварају закпањању сјајније 
звезде спабијом, док мањи, после обиласка обеју 
звезда од 180° у ·својим путањама, одrовара закпа
њању слабије звеэде од стране јаче. За овај систем, 
поред осталих, nознати су ови подаци: попуrtреч
иици сјајније и тамније компоненте су 2.9 и 2.0 
милиона километара, растојања 10.4 милиона кило
метара, масе 4.6 и 1.0 у јединицама масе Сунца, а 
вреие кружења на путањама ипи nериода nромене 

сјаја 2.8673 дана. 
За наше nосматраче дајемо и карту оmпиие · 

(сл. 2) звезда f! и р Персеја. Обе ове звезде обепе
жене су кружиhима. О овој друrој, неправилно 
променљивој, сада не доносимо податке. На карти 
су ИС'l&киуте и звезде које моrу да nocnyжe за 
упоређење сјаја при nосматраљу. Њихове nривИДRе 
вепичине су ове: а = 1.90, у = 2.20, Е = 2.96, f! = 
3.08, ~ = 3.10, а = 3.68, v = 3.93,. с ;:::: 4.27 и 
n = 4.62. 

Тренуци минимума сјаја Anrona у o!I0!-1 пе
риодУ су: 

d h 

Окт. 1 5.1 
14 2.0 
16 22.8 
19 19.7 

Нов. З 3.6 
6 0.5 
8 21.4 

11 18.0 
26 22 
28 23.1 

Дец. 1 20.0 
13 7.0 
16 3.9 
19 0.8 
21 21 .6 
24 18.3 

СИСТЕМ 

d h 

Јан. 5 5.6 
8 2.4 
~о 23.3 
13 20.2 
28 4.1 
31 0.0 

Фебр. 2 21.9 
17 5.8 
20 2.7 

• 22 23.6 
25 20.4 

Март 12 4.4 
15 1.2 
17 22.1 
20 18.8 

11 Цефеоја . припада дi>YroM типу nроменљивих 
звезда, по ЉОЈ названих цефеидама . Овде су у nи
таљу стварне, физичке промене саме звезде ко· 
имају за nоследицу nром.ену љена сј.аја. Верује с~е 
а сnектар на то и указузе, да овде долази до про~ 
мене радиУСа звезде И љене атмосфере или как 
се то обично каже: звез!\а. nулзира. Иако су мног~ 
закоНИ'!'ОСТИ у промени сзаза ових звезда откривене 

цео npo~E!'C и њеrови узроци нису из разумљиви~ 
paзJtora ЈОШ довољно nроучени. Проблем је свакако 
тежи, а и nознаваље з~е.зданих структура, које ће 
у тумачењу nромена СЈаЈа код цефеида вероватно 
одиrрати rnaв~ улогу, те~ he у будУhности бити 
довољно да обЈаС~ ове nоЈаве. Не треба, међутим, 
из~ити из в~да Је~ дРагоцену особину цефеида. 
~о _Је веза ~ОЈа nОСТОЈИ између љиховог аnсолутног 
СЈа]а и траЈања nериода nромене сјаја . Она је по
моr~ астро'!омима да nре~ознавши цефеиду у 
некоЈ. далекоЈ ванrапактичкоЈ маглини или звезда

~ом зату, и измеривши љен nривидни сјај и тра
Јање nериоде, одРеде удаљеност тог звезданог си
стема. 

Као и друrе цефеиде, 1\ Цефеја nоказује углав
ном nравилан ток nромене сјаја. Сјај се стално 
мења: од једне вредности (4.3 nривидне вепичине) 
нагло расте, достиже максимум (3.6 nривредне ве
пичине) и затим нешто сnорије, ок:о два nута, опада 
на nрвобитну вредност. Приложена крива на сл. 3 
то . леnо илуструје. Периода nромене сјаја Ь Це
феЈа износи 5.3663 дана. Сnектар такође nоказује 
промене како у nоложају аnсорiiЦионих линија 
тако и У светлој основи, што nоред кретања зве~ 
здане материје указује и на nромену темnературе. 
У максимуму сјаја темnература звезде је нешто 
виша неrо у минимуму. 

. Ради лакше оријентације на небу, nосматрачима 
даЈ~Мо и карту око:Лине (сл. 4) звезде Ь Цефеја. 
Ту Је и неnравилно nроменљива р Цефеја (обе обе
пежене кружиhима)·. Привидне величине уnоредних 
звезда на овој карти су:(; = 3.62, а = 3.85, € ::: 
4.23, f = 4.40, v = 4.46 и ь = 4 89. 

Максимуми сјаја ове звезде nогодни за nоема· 
трање су спедеhи: 

d h d h 
О кт. 2 19.7 Јан. 2 1.1 

8 4.6 18 3.5 
18 22.1 28 20.9 

' 
Нов. 4 0.5 Феб р. 3 5.8 

20 2.9 13 23 з 
30 20 4 Март 2 1.7 

Дец. 6 5.3 18 4.1 
16 22.8 28 21.5 

А. Ђ . Куби•tела 

Игглед Марса у 
тренутку највеће 
фаге. Е. Antoniadi, 
цртеж. 

Вероватни иаглед Месе
чеве површине кроа проаор 

меlјупланетарног брода не

посредно пред спуштање. 

L. Rudaux, IШУЧIЮ рейроду,щија . 

П осле д ња страна к ориц а: 

Вели1<а вангала1<тич1<а ~\а

г лина у саавежlју Андроме

де, М 31, NGC 224, привидног 
пречни1<а 120' х 30'. Ово је 

авеадани систем удаљен од 

нас 1 500 000 светлосних го

ги на. Поред ње, на истом. 

отстојању од нас маглина 

М 32, NGC 221, привидног 

пречни1<а 2.6' х 1.8'. 
М. Пpolflufi, oшAtalc астроrра

фом Ойсерваторије у Београду . 
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